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INFORMACIÓ 

Sobre el nou servei de recollida de residus 

 
Tal com bé en som coneixedors/es, a partir del dia 1 de setembre, el Servei de 
Recollida de Residus gestionat pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà, 
implantarà un nou sistema per a la recollida, amb l'objectiu de racionalitzar el servei i 
millorar els resultats de recollida selectiva a tota la comarca. 
 
En el cas de Blancafort, el canvi en el servei vindrà fixat pel tancament dels 
contenidors de rebuig i matèria orgànica. Els contenidors de plàstic, paper i vidre 
continuaran oberts com fins ara. 
 
Per a l'ús contenidors tancats, es disposarà d'un codi personalitzat per a cada 
habitatge. El codi el facilita el Consell Comarcal de la Conca de Barberà mitjançant 
una carta, que heu rebut o rebreu els pròxims dies, NO LLENCEU AQUEST CODI. 

 

 

                         

 

 

   

                                

                                                                       Codi personal           

                                                

Per a l'obertura dels contenidors es podran utilitzar dos sistemes: 
 

1. Mitjançant l'aplicació per a telèfons mòbils “CIVIWASTE” en la que s'utilitzarà 
el codi personal facilitat a la carta. 

2. Mitjançant una targeta personal (tipus targeta de crèdit) que es donarà i 
activarà en els punts d'informació que es realitzaran a Blancafort. 

 
 
És important que tingueu en compte que NO és obligatori l'ús del telèfon mòbil, 
cadascú podrà decidir el sistema que vol utilitzar. 
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RECORDEU que els punts d'informació es realitzaran a la Biblioteca de l'Escola els 
dies: 
 

• Dilluns 17 d'agost de les 9:00 h a les 13:00 h. 
• Dilluns 24 d'agost de les 9:00 h a les 13:00 h. 
• Divendres 04 de setembre de les 9:00h a les 13:00h. 
• Dimecres 16 de setembre de les 9:00h a les 13:00h. 

 
Tothom podrà accedir al punt d'informació per ser guiat i ajudat de cara al inici de la 
nova campanya, així com per la recollida i activació de targetes, o codis, en cas de no 
tenir-lo. 
Posteriorment, el Consell Comarcal fixarà unes dates, en les que un agent cívic estarà 
a Blancafort, juntament amb la deixalleria mòbil, per ajudar, guiar i resoldre tots els 
dubtes i problemes que puguem tenir. 
 
Des de l'ajuntament volem transmetre un missatge de tranquil·litat en vers al canvi en 
el Servei de Recollida de Residus, l'objectiu del canvi és millorar la recollida selectiva 
i en conseqüència la salut del municipi. 
 
L'Ajuntament demana civisme i realitzar un bon ús dels contenidors. Aquestes 
àrees de no són una deixalleria. 
 
 
Finalment, recordar que tothom que ho necessiti, pot accedir a les deixalleries de 
Montblanc i l'Espluga de Francolí: 
 
Deixalleria Montblanc: 
 
 Telèfon: 680 204 733 
 Horari: 
  dilluns a divendres: de 9:00 h – 13:00 h i de 16:00 h – 18:00 h 
  dissabtes de 8:30 h – 13:30 h 
 
Deixalleria de l'Espluga de Francolí: 
 
 Telèfon: 648 089 031 
 Horari: 
  dilluns a divendres de 9:00 h – 13:00 h i de 16:00 h – 18:00 h 
  dissabtes de 8:30 h – 13:30 h      

 

 
Blancafort, 01 d’agost de 2020 
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