
Barri de les Carpes de Vilalba:
Entrada sud al costat de la parada d’autobús.

Barri de Santa Maria de Vilalba:
Al c/ Castell de Voltrera.

Barri de Can Vilalba:
A l’av. Circumval·lació cantonada amb Virrei Amat.

Barri de Ca n’Amat:
A l’entrada, avinguda Abrera cantonada c/ Canigó.

Can Morral:
A la travessia de can Morral cantonada c/ Antoni Gaudí.

El Rebato:
Al c/ Francesc Layret, al costat de la rotonda del porró.

Al Mercat Municipal i al CAP:
Al c/ Martorell davant del mercat i l’aparcament exterior.

Zona esportiva:
Al pg. de l’Església, davant del pavelló esportiu.

Zona centre:
Al pg. de l’Església davant de l’antiga TEDSA.

Sant Hilari:
Al c/ Camí del Riu, al costat de la rotonda amb el c/ Can
Morral del Riu.

I recorda que també pots portar l’oli a la
deixalleria d’Abrera, al c/ Progrés, 15 
(horari: Dimarts, dijous, divendres, dissabtes i diumen-
ges: 10.00 a 14:00. Dijous i dissabte: 17:00 a 19:00)

a AbreraOn es localitzen
els contenidors?

A Abrera hi ha 10 punts
de recollida d’oli domèstic:
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Recollida d’oli de cuina usat
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Tinguem cura del medi ambient
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reciclema Abrera oli domè
Com funciona el nou
sistema de recollida
d’oli domèstic?
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Els residus d’oli vegetal són contaminants i de 

difícil tractament. L’oli no s’ha de llençar per 

l'aigüera.

L’oli pot solidificar i quedar enganxat als desguas-

sos de les llars, amb perill d’embús. També provoca 

un mal funcionament del clavegueram.

L’oli domèstic dificulta i encareix el procés de 

depuració de les aigües residuals. 

1 litre d’oli pot crear una taca sobre una làmina

d’aigua, que en pot formar una de 4.000 m2.

També pot contaminar un volum de 1.000 litres

d’aigua.

Reciclant l’oli domèstic es pot produir un 

biocombustible, el biodièsel, que contribueix

a reduir el consum de combustibles fòssils. 

Els contenidors són de color 
taronja i estan identificats per a 
la recollida selectiva específica 
d’oli domèstic. 

Tenen una obertura 

que permet abocar

al seu interior una 

ampolla de plàstic 

plena d’oli domèstic 

per a la seva gestió. 

Com són
els contenidors?

Separa l’oli de cuina usat,

un cop s’hagi refredat, aprofitant

una ampolla de plàstic del tipus de refresc 

de 2 L.

Diposita l’ampolla plena d’oli a un dels 10 

contenidors que trobaràs a diferents punts 

d’Abrera. L’ampolla ha de ser de PLÀSTIC i 

s’ha de dipositar TANCADA amb el seu tap. 

Per facilitar el reompliment de l’ampolla, es 

recomana fer ús d’un embut. L’Ajuntament

entregarà gratuïtament embuts (fins que 

se n’esgotin les existències.Màxim, 

s’entregarà un embut per llar d’Abrera 

aportant DNI). Aquests embuts es poden 

recollir al Departament d’Urbanisme, a l’av. 

Lluís Companys, 8 (entresol), en horari de 

dilluns a divendres, de 9 a 14 h; i dimecres, 

de 16.30 a 19 h.

 

Regularment, es buidarà el contingut dels 

contenidors i es portarà l’oli a un gestor de 

residus que el reciclarà en biodièsel. 

Per què
reciclar l’oli?
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