
PER QUÈ RECICLAR L'OLI
DOMÈSTIC USAT?

L'oli que utilitzem per cuinar, així com l'oli

de les llaunes de conserva (tonyina,

sardines, pebrot escalivat, etc.) és un residu

molt contaminant per al qual no existeix

encara un sistema eficient de recollida

selectiva com és el cas del paper, vidre i

envasos plàstics.

Molta gent el que fa, és un cop utilitzat l'oli

per cuinar, el llença per l'aigüera. Aquesta

acció pot provocar:

- embussos a la xarxa de clavegueram,

- males olors a les canonades,

- proliferació de rates a les clavegueres,

- increment del cost de depuració,

- dificultats en el procés de depuració,

   etc.

Els olis vegetals usats estan catalogats com

a residus per la legislació estatal vigent

(Ordre MAM 304/2002)  amb codi

CER200125 i per la legislació catalana

aplicable.

Recollint l'oli usat i no llençant-lo per

l'aigüera eliminem un residu contaminant

de la xarxa de clavegueram, facilitem la

reutilització de l'aigua depurada, evitem

obstruir canonades, i  disminuïm la

probabilitat de proliferació d'organismes

perjudicials per a la salut i les males olors.

CAMPANYA DE RECOLLIDA
D'OLIS USATS

L'Ajuntament d'Arbúcies ha iniciat una

campanya amb les escoles i amb l'IES per

tal de fer la recollida d'olis de cuina usats.

Es repartirà un pot per emmagatzemar l'oli

usat a tots els alumnes que vulguin

participar en la campanya. Gràcies a la

partic ipació de AQUALOGY MEDIO

AMBIENTE (empresa que gestiona la

depuradora d'Arbúcies) els pots  tindran un

cost de 0,20� per cada alumne.

Cada alumne s'emportarà el pot a casa i

al là farà la recol l ida d'ol is  usats.

Un cop estigui ple el pot, el portarà al centre

(el dia acordat de recollida per cada escola)

i allà se li canviarà per un pot buit i net.

Cada setmana el Centre Especial de Treball

recull els pots plens dels tres centres i

gestiona el buidat i rentat d'aquests pots.

L'oli que es recull es porta a una planta de

biodièsel i allà serà transformat en

biocombustible per a vehicles. El biodièsel

és assimilable al gasoil d'automoció d'origen

fòssil (petroli) però prové de matèries

primeres renovables, la seva producció és

neta i no genera residus, no contamina

l'ambient i ajuda a no incrementar l'efecte

hivernacle.

Repartiment a l'escola

d'un pot a cada alumne i

se l'emporta a casa. Al

TOM venen pots, si en

vols comprar.

DEIXEM
REFREDAR
L'OLI!

Abocar l'oli usat un

cop fred al pot.

També hi pots

posar oli de

conserves.

No cal colar-lo.

Cal que el pot s'ompli fins

dalt, no s'acceptaran pots

mig buits.

Portar el pot ple a l'escola (el dia que toca)

o al TOM (dilluns a les 9 o dimecres a les 3)

i allà te'l canviaran per un pot buit i net.

El TOM recollirà els pots de l'escola i en

gestionarà el buidat i el rentat. L'oli recollit

s'utilitzarà per fer biodièsel.



RECOLLIDA

D'OLIS

USATS

DE CUINA

PRINCIPALS DUBTES

Quin oli puc posar al pot?

Oli utilitzat per fregir, oli de fregidora, oli

de llaunes de conserva (tonyina, sardines...)

Cal colar l'oli per posar-lo al pot?

No cal, les restes de menjar, fregits, etc.

seran tractats correctament.

Cal deixar refredar l'oli per tirar-lo al pot?

Sí, l'oli ha d'estar tebi o fred; en cap cas pot

ser calent.

He de rentar el pot?

No, quan es porta ple a l'escola te'n donaran

un de buit i net. El TOM gestiona el rentat.

El pot s'ha de portar sempre ple?

Sí, el pot cal que estigui ple fins la marca,

no s'accepten pots mig buits.

Si no tinc cap nen/a a l'escola puc participar

a la campanya?

Sí, al CET Montseny Guilleries (TOM) per

un import d'1,10� tindràs el teu pot. Cada

vegada que el tinguis ple, el podràs portar

allà mateix i te'l canviaran per un de buit i

net sense cap cost.

Cada nen/a de l'escola només té un pot?

Sí, si la família vol tenir més d'un pot, s'haurà

d'anar al TOM i allà comprar-ne més.

Campanya realitzada i coordinada per:

Amb la col·laboració de:

Més informació a:

www.arbucies.cat/reciclatge-oli

www.doliabio.net

www.educo.ctm.com.es


