Innovadors i sostenibles
Ho tenim tot a punt per posar en marxa
el nou servei de neteja i recollida de
residus. Hem renovat i incrementat la
maquinària i la flota de vehicles, i hem
incorporat nous sistemes per tal de
millorar la qualitat i oferir a la ciutadania
un servei més innovador i sostenible.
Això vol dir posar la tecnologia al servei
de la ciutat, fer un ús més eficient dels
recursos de neteja, fer una gestió intel·ligent de la informació i potenciar les
energies netes.
Però per aconseguir una ciutat cada cop
més neta, també necessitem la vostra
col·laboració. Reciclar bé és molt important i per posar-ho més fàcil hem incorporat nous contenidors, amb més capacitat, més accessibles i adaptats per a
tothom i amb sensors d’ompliment per a
un servei millor.
Estic segur que entre tots i totes farem
del Prat una ciutat més neta i sostenible.

Un servei més
innovador

Un servei més
sostenible

Posem la tecnologia al servei de la
ciutadania:

Fem del Prat una ciutat més habitable:

· Renovem la flota del servei.
Amb nous vehicles, més eficients.
· Incorporem contenidors amb sensors
d’ompliment itinerants, per a un millor
servei.
· Apostem per solucions tecnològiques
per a una millor gestió i control de
qualitat: seguiment per GPS, sensors
en vehicles, noves eines digitals…

Resta
sí Residus que no hi van als altres contenidors: Burilles
de tabac, xiclets, compreses, bolquers, pols d’escombrar,
cotó fluix, bolígrafs, llapis usats, restes de fusta...
elprat.cat/neteja

I els trastos vells?
Servei de recollida de mobles GRATUÏT.
Truca al 934 754 544.

Paper
i cartró

ciutat
innovadora i
sostenible
Servei
de recollida

sí Caixes, envasos de cartró PLEGATS i paper de tot tipus:
diaris, revistes, sobres, llibretes sense espiral, bosses de paper,
envasos de cartró per a ous, paper d’embalatge o de regal...
elprat.cat/neteja

Envasos

ciutat
innovadora i
sostenible
Servei
de recollida

sí Envasos de plàstic, metall, mixte o fusta: Brics plegats,
embolcalls i bosses de plàstic, xapes i tapes metàl·liques,
etiquetes, aerosols (desodorants, laca, netejadors per
exemple), llaunes, paper d’alumini, safates de porexpan...
elprat.cat/neteja

ciutat
innovadora i
sostenible
Servei
de recollida

Vidre
sí

Envasos de vidre de totes les
mides: ampolles de begudes,
pots de conserves o de iogurt,
pots de cosmètica o perfums...
Més informació a elprat.cat/neteja

ciutat
innovadora i
sostenible
Servei
de recollida

Orgànica
sí

Restes vegetals o de menjar:
Restes de carn, peix, fruita, verdura,
closques d’ou, de marisc i de fruites
seques, bosses d’infusions, marro de
cafè, restes de plantes, rams marcits i
herbes...i també excrements
d’animals, paper de cuina brut,
tovallons de paper o taps de suro...

· Potenciem la recollida selectiva.
Amb més contenidors de reciclatge,
i amb més capacitat.
· Instal·lem nous contenidors, més
fàcils d’obrir i adaptats per a tothom.
· Incrementem el nombre de vehicles
que funcionen amb energies netes.
· Minimitzem el soroll en la recollida
de residus.
· Netegem amb aigua no potable,
optimitzant un recurs valuós.

ciutat
innovadora i
sostenible
Servei
de recollida

elprat.cat/neteja

T’ho posem més fàcil per reciclar. També a casa!

Et regalarem un lot de bosses reutilitzables i un cubell
per a l’orgànica, per ajudar-te a fer la separació de residus a

casa: la bossa verda per al vidre, la blava per al paper i el cartró, i la
groga per als envasos. I el cubell marró, per a les restes de menjar.

Joaquim Bartolomé

On? Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC), Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa,
Centre Cívic Jardins de la Pau, Pla d’actuació de Sant Cosme (PASC) i Cèntric Espai Cultural.

Tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana,
Manteniment i Serveis

Quan? A partir del 5 de febrer del 2019 en l’horari d’obertura de cada centre (consulteu-lo a
www.elprat.cat).
• Disponibles fins a esgotar existències. Cal aportar un document oficial d’identificació.

Per fer del Prat una ciutat més
innovadora i sostenible, la teva
implicació és fonamental.

Què pots fer?
· Ajudar-nos a mantenir neta la ciutat.
· Reciclar. I fer-ho bé!, separant els residus correctament. Les noves illes ecològiques t’ho posen
encara més fàcil. Recorda que també disposes de
contenidors específics per a piles, oli vegetal, roba,
aparells elèctrics, bombetes i fluorescents.
I d’un servei de recollida porta a porta del cartró
comercial en eixos.
· Fer ús dels serveis que posem al teu abast:
Servei de recollida de trastos vells:
no els abandonis al carrer! Sol·licita’n la recollida
trucant al 934 794 544 o via web. És gratuït.

¡Llega a
El Prat el
nuevo servicio
de limpieza
de la ciudad!
Un servicio más innovador
y más sostenible.

Deixalleria municipal: gestiona els residus que
necessiten un tractament especial o són contaminants i que, per això, no tenen un contenidor
específic al carrer.
Recuprat: servei gratuït d’intercanvi d’objectes de
segona mà. Dóna una segona vida a les coses!
App Amb tu, un Prat millor: permet generar
avisos sobre incidències detectades a la via
pública. Disponible per a IOS i Android. És gratuïta.

Més informació a: elprat.cat/neteja
ciutat
innovadora i
sostenible
Servei
de neteja

Fem servir vehicles
més silenciosos i més
sostenibles.
elprat.cat/neteja

ciutat
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de neteja

Utilitzem aigua per
a una neteja més
eficient.
elprat.cat/neteja
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Innovadores y sostenibles
Ya lo tenemos todo a punto para poner
en marcha el nuevo servicio de limpieza
y recogida de residuos. Hemos renovado
e incrementado la maquinaria y la flota
de vehículos, y hemos incorporado
nuevos sistemas para mejorar la calidad
y ofrecer a la ciudadanía un servicio más
innovador y sostenible. Ello significa
poner la tecnología al servicio de la
ciudad, hacer un uso más eficiente de los
recursos de limpieza, realizar una gestión
inteligente de la información y potenciar
las energías limpias.
Pero para conseguir una ciudad cada vez
más limpia, también necesitamos tu
colaboración. Reciclar bien es muy
importante, y para ponértelo más fácil
hemos incorporado nuevos contenedores, con mayor capacidad, más accesibles y adaptados para todo el mundo y
equipados con sensores de llenado para
un mejor servicio.
Estoy seguro de que entre todos y todas
haremos de El Prat una ciudad más
limpia y sostenible.

Joaquim Bartolomé
Teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana,
Mantenimiento y Servicios

Un servicio más
innovador

Un servicio más
sostenible

Ponemos la tecnología al servicio de la
ciudadanía:

Hacemos de El Prat una ciudad más
habitable:

· Renovamos la flota del servicio.
Con nuevos vehículos, más eficientes.
· Incorporamos contenedores con
sensores de llenado itinerantes, para
un mejor servicio.
· Apostamos por soluciones tecnológicas que garantizan una mejor gestión
y control de calidad: seguimiento por
GPS, sensores en vehículos, nuevas
herramientas digitales...
Resta
sí Residus que no hi van als altres contenidors: Burilles
de tabac, xiclets, compreses, bolquers, pols d’escombrar,
cotó fluix, bolígrafs, llapis usats, restes de fusta...
elprat.cat/neteja

I els trastos vells?
Servei de recollida de mobles GRATUÏT.
Truca al 934 754 544.

Paper
i cartró
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sí Caixes, envasos de cartró PLEGATS i paper de tot tipus:
diaris, revistes, sobres, llibretes sense espiral, bosses de paper,
envasos de cartró per a ous, paper d’embalatge o de regal...
elprat.cat/neteja

Envasos
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sí Envasos de plàstic, metall, mixte o fusta: Brics plegats,
embolcalls i bosses de plàstic, xapes i tapes metàl·liques,
etiquetes, aerosols (desodorants, laca, netejadors per
exemple), llaunes, paper d’alumini, safates de porexpan...
elprat.cat/neteja
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Vidre
sí

Envasos de vidre de totes les
mides: ampolles de begudes,
pots de conserves o de iogurt,
pots de cosmètica o perfums...
Més informació a elprat.cat/neteja
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Orgànica
sí

Restes vegetals o de menjar:
Restes de carn, peix, fruita, verdura,
closques d’ou, de marisc i de fruites
seques, bosses d’infusions, marro
de cafè, restes de plantes, rams
marcits i herbes...i també
excrements
d’animals, paper de cuina brut,
tovallons de paper o taps de suro...
elprat.cat/neteja
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· Potenciamos la recogida selectiva.
Con más contenedores de reciclaje,
y con más capacidad.
· Instalamos nuevos contenedores,
más fáciles de abrir y adaptados
para todo el mundo.
· Incrementamos el número de vehículos
que funcionan con energías limpias.
· Minimizamos el ruido en la recogida
de residuos.
· Limpiamos con agua no potable,
optimizando un recurso valioso.

Para hacer de El Prat una ciudad
más innovadora y sostenible, tu
implicación es fundamental.

¿Qué puedes hacer?
· Ayudarnos a mantener limpia la ciudad.
· Reciclar. ¡Y hacerlo bien!, separando los residuos
correctamente. Las nuevas islas ecológicas te lo
ponen aún más fácil. Recuerda que también
dispones de contenedores específicos para pilas,
aceite vegetal, ropa, aparatos eléctricos, bombillas
y fluorescentes. Y de un servicio de recogida
puerta a puerta del cartón comercial en ejes.
· Hacer uso de los servicios que ponemos a tu
disposición:

“Deixalleria” municipal: gestiona los residuos
que requieren un tratamiento especial o son
contaminantes y que, por ello, no tienen un
contenedor específico en la calle.

Te lo ponemos más fácil para reciclar. ¡También en casa!

Te regalaremos un lote de bolsas reutilizables y un cubo para la
orgánica, para ayudarte a hacer la separación de residuos en casa: la
bolsa verde para el vidrio, la azul para el papel y el cartón, y la amarilla
para los envases. Y el cubo marrón para los restos de comida.

App Amb tu, un Prat millor: permite generar
avisos sobre incidencias detectadas en la vía
pública. Está disponible para iOS y Android y es
gratuita.

Más información en: elprat.cat/neteja

¿Cuándo? A partir del 5 de febrero de 2019 en el horario de apertura de cada centro
(consultar en www.elprat.cat).
* Disponibles hasta agotar existencias. Hay que aportar un documento oficial de identificación.

Un servei més innovador
i més sostenible.

Servicio de recogida de trastos viejos: ¡no los
abandones en la calle! Solicita su recogida llamando al 934 794 544 o vía web. Es gratuito.

Recuprat: servicio gratuito de intercambio de
objetos de segunda mano. ¡Da una segunda vida a
las cosas!

¿Dónde? Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC), Centro Cívico Sant Jordi Ribera Baixa, Centro Cívico Jardins de la Pau, Plan de Actuación de Sant Cosme (PASC) y
Cèntric Espai Cultural.

Arriba al Prat
el nou servei
de neteja de
la ciutat!
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Fem servir vehicles
més silenciosos i més
sostenibles.
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Utilitzem aigua per
a una neteja més
eficient.
elprat.cat/neteja
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