
Restes de cuinatsCarn i ossos Peix i marisc

Infusions Suro i 
llumins 

Fruites i verdura Pa i derivats

Restes vegetals Marro de cafè Escuradents
(fusta)

Cel·lulosa bruta 
de menjar

Envasos de bricEnvasos de plàstic Envasos metàl·lics
(llaunes)

Taps de plàstic i xapes Bosses Paper

Paper aluminiCartró

Ampolles de vidre Pots de vidre

Porexpan Film transparent Vaixella i coberts 
d’un sol ús

Caixes de fusta petites

RESTES DE MENJAR I JARDINERIA (poda gran no).

PAPER I CARTRÓ, i envasos de PLÀSTIC, ALUMINI, ACER, 
POREXPAN i TETRA BRIK

Vidre pla
Bombetes
Fluorescents
Miralls
Taps d’ampolla

ENCARA QUE SIGUI DE VIDRE, SI 
NO ÉS UN ENVÀS, NO LI PODEM 
POSAR:

Ampolles i pots de 
VIDRE, sense taps.

* QUINZENAL: s’alternaran REBUIG i VIDRE, una 
setmana cada un (consulteu el calendari anual)

QUINZENAL

QUINZENAL

*

DC

ORGÀNICA

VIDRE

MULTIPRODUCTE

DV

DL

Pols d’escombrar Cendra (apagada) Fregalls Tovalloletes humides

Ceràmica o fang Elements d’higiene i cura

Compreses i bolquers Càpsules de cafè 
(qualsevol material)

RESIDUS NO RECICLABLES. Com millor reciclem, més buida ha 
d'estar aquesta fraccióREBUIG

DT

*DT

DJ

DG

AMB
BOSSA 

COMPOS-
TABLE!

rro.cat

Excrements d’animals 
domèstics sense sorres 

ni llits absorbents

Sorres i llits 
absorbents d’animals 

domèstics

No reciclables 
(fets de diferents 

materials)



REBUIG

Deixar-lo davant de casa en una bossa convencional 
ben lligada, de 20 h a 22 h 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 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 els dimarts que toca 
Rebuig, i els dimecres, divendres i diumenge.

RECOLLIDA PORTA A PORTA AMB BOSSA

DT
CADA

15 DIES

BOLQUERS, COMPRESES I 
TÈXTIL SANITARI

DC

DV

DG

ORGÀNICA

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 de 20 h a 22 h del dia de recollida.
Per restes de jardineria en gran quantitat, cal disposar del 
contenidor gran homologat (sol·licitar a l'Ajuntament).

RECOLLIDA PORTA A PORTA AMB CUBELL HOMOLOGAT

AMB
BOSSA 

COMPOS-
TABLE!

DC

DV

DG

Servei gratuït de recollida de 
voluminosos (1r dimarts de 
mes). Cal sol·licitar el servei 
trucant a l’Ajuntament al 
telèfon 93 850 26 26.

Es poden treure també 
els dies que toca 
orgànica en una bossa 
a part ben lligada.

SERVEI DE RECOLLIDA 
DOMICILIÀRIA GRATUÏT

MULTIPRODUCTE

Deixar davant de casa en una bossa convencional 
lligada, de 20 h a 22 h del dia de recollida.   
El cartró gran es pot deixar a granel, ben plegat.

RECOLLIDA PORTA A PORTA AMB BOSSA

DL

DJ

BOLQUERS i 
COMPRESES

VIDRE

Deixar el vidre directament dins 
el cubell verd, sense bossa i 
sense taps. Cal treure'l de 20 h 
a 22 h del dia de recollida.

RECOLLIDA PORTA A 
PORTA AMB CUBELL

Bones pràctiques i consells per a una correcta 
gestió dels residus domèstics
A casa generem RESIDUS HABITUALS (orgànica, rebuig, multiproducte i 
vidre) i, de tant en tant, RESIDUS ESPECIALS que també precisen que 
en fem una correcta gestió.

COM GESTIONAR 
CORRECTAMENT ELS 
NOSTRES RESIDUS?

TRASTOS I 
VOLUMINOSOS

Hi pots portar: aerosols; aparells electrònics i 
material elèctric; bombetes i fluorescents; 
CD, DVD i cintes VHS; ferralla i fusta en 
petites quantitats; oli alimentari; oli de 
motor; piles i bateries; pintures i dissolvents;  
roba i sabates; radiografies; tòners i tintes. 
Recorda que la deixalleria mòbil,  per la seva 
capacitat, és per usuaris domèstics i només 
pot admetre petites quantitats de residus.
No s'admeten: medicaments, fibrociment 
(uralita), ni voluminosos.
Horari: 3r dissabte de mes de 9h a 12h 
(consultar calendari anual).
Ubicació: C. del Torrent de la Noguereta, 
cantonada ctra. BV4608 (al costat de la 
plaça de la Sardana).

DEIXALLERIA MÒBIL
RESIDUS ESPECIALS

NOU
SERVEI

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.

PUNTS SIGRE A 
LES FARMÀCIES

MEDICAMENTS
Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

DT
CADA

15 DIES


