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RECORDATORI DE COM CAL
TREURE ELS RESIDUS

HABITUALS

SANT VICENÇ DE TORELLÓ

Bones pràctiques per la higiene general al municipi i per la
prevenció riscos laborals (covid, càrregues de pes)

Es poden treure el dia de rebuig (dins la bossa de rebuig

normal) i també els dies que toca orgànica en una bossa

a part ben lligada.

Per tant, es recullen dilluns, els dimecres que toca
rebuig, dijous i dissabte.

RECOLLIDA DE BOLQUERS, COMPRESES I TÈXTIL
SANITARI

MULTIPRODUCTE

Deixar davant de casa en una bossa convencional

lligada, la nit abans del dia de recollida. El cartró

gran es pot deixar a granel, ben plegat. 

Es recull els dimarts i divendres.

RECOLLIDA PORTA A PORTA AMB BOSSA

VIDRE

Cal dipositar-lo als contenidors verds del carrer, 

sense taps ni bossa.

ALS CONTENIDORS VERDS

Deixar-lo davant de casa en una bossa convencional

ben lligada, la nit abans del dia de recollida. Els

bolquers pertanyen a aquesta fracció i s'han de deixar

també en bosses lligades, ja sigui la mateixa bossa del

rebuig o en una a part. 

Es recull un dimecres sí, un dimecres no.

REBUIG
RECOLLIDA PORTA A PORTA AMB BOSSA

A casa, cal que separem els residus en les 4 fraccions habituals:
multiproducte, rebuig, orgànica i vidre

Les restes de  menjar/petites restes de jardí cal llençar-les

dins d'una bossa compostable, mai amb bossa de plàstic.

La bossa compostable ha d'estar lligada i dins del
cubell marró (mai sense cubell), i cal treure'l la nit 

 abans al dia de recollida. 

ORGÀNICA
RECOLLIDA PORTA A PORTA AMB CUBELL
HOMOLOGAT

Per restes de jardineria en gran quantitat, cal disposar del contenidor

gran homologat (adquirir a l'Ajuntament).

Es recull el dilluns, dijous i dissabte.
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I ALTRES RESIDUS QUE FEM
DE TANT EN TANT?

SANT VICENÇ DE TORELLÓ

TRASTOS VOLUMINOSOS

Servei gratuït de recollida de voluminosos (4rt dimecres
de mes), Cal sol·licitar el servei trucant a  l’Ajuntament al

93 859 00 03. 

Si tens mitjans, també els pots portar directament a la

deixalleria fixa de Torelló. Horari deixalleria: de dimecres a

dissabte: 9-13h i 16:00-19:30h. Dilluns i dimarts tancat.

SERVEI DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA GRATUÏT

MEDICAMENTS

Pots dispositar-hi: els envasos de medicaments

buits, envasos amb restes de medicaments,

medicaments caducats amb els seus envasos

No s'hi han de dipositar: radiografies,

termòmetres, agulles i objectes tallants,

pròtesis.

PUNT SIGRE A LES FARMÀCIES

MINI-DEIXALLERIA

Hi pots portar: CD i DVD, cartutxos de tinta,

aparells elèctrics i electrònics petits, piles i

bateries i bombetes LED i de baix consum.

RECOLLIDA A DIVERSOS PUNTS DEL POBLE

CONTENIDORS D'OLI VEGETAL

Hi pots portar l'oli de la cuina, 

dins d'una ampolla de plàstic ben tancada. 

No hi llencis pots de vidre, es trenquen. 

RECOLLIDA A DIVERSOS PUNTS DEL POBLE

A més de les fraccions habituals que generem diàriament o
freqüentment,  de tant en tant generem residus a casa que són
especials i que ens poden generar dubtes alhora de llençar-los.

Hi pots portar: roba i sabates, ferralla, fusta, aparells

electrònics i electrodomèstics, poda, runes, bombetes, oli

vegetal i mineral, pintures i dissolvents, voluminosos, vidre

pla, pnemàtics, bateries, piles, tòners, 

No s'admeten: medicaments ni fibrociment (uralita)

Els particulars poden fer ús de la deixalleria fixa de
mantera gratuïta  (fins a un límit de pes).

RESIDUS ESPECIALS
DEIXALLERIA FIXA DE TORELLÓ I DEIXALLERIA MÒBIL


