
RECOLLIDA DE 
RESIDUS
PORTA A 
PORTA 

RECOLLIM LES 
DEIXALLES 
DOMÈSTIQUES 
AL PORTAL 
DE CASA TEVA!

Col·loca els residus que t’indiquem ben classificats 
davant de casa teva entre les 21 h i les 23 hores 

el dia de la setmana que toqui

Una deixalla, un color

RECOLLIM 
LES DEIXALLES DOMÈSTIQUES 
AL PORTAL DE CASA TEVA!

La reducció progressiva dels contenidors de residus a la via 
pública permet millorar la higiene i la salubritat al carrer. 
Disposar de molts contenidors prop de casa fa que proliferin 
pràctiques poc recomanables, com el fet que alguns ciutadans 
llencin les escombraries a qualsevol hora i sense respectar el 
reciclatge. 
Per això creiem que una bona fórmula és eliminar els contenidors 
del carrer i recollir els residus a l’exterior del teu domicili. 

Cada dia es recollirà un tipus de deixalla diferent, 
convenientment classificada i emmagatzemada en 
bosses de colors.

La recollida de residus porta a porta facilita la gestió de les 
deixalles domèstiques i fomenta el reciclatge. Això suposa un 
canvi senzill d’hàbits i la implicació dels veïns del barri. 
Si has de llençar algun tipus de residu fora del calendari establert, 
posem al teu abast un punt que centralitza la recollida les 24 
hores a la nova minideixalleria que hem habilitat al mateix carrer.

La teva col·laboració 
és imprescindible perquè la recollida de residus a domicili 
sigui un èxit.

COM HEM DE PROCEDIR?

Classifica les deixalles domèstiques a casa teva en 
bosses de colors. 

Baixa els diferents residus només el dia de la setmana que toqui 
entre les 21 i les 23 hores.

Residus
sòlids
urbans
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DUBTES?         730010  (De 8 a 15 hores de dilluns a divendres)

Fora d'aquests horaris, pots 
dipositar les deixalles prèviament 
classificades a la minideixalleria 

VidreEnvasos Paper i 
cartró
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RECORDA

Classifica els residus en bosses de colors i treu-los al portal de 
casa teva el dia que toqui entre les 21 i les 23 hores.

TOTS 
ELS DIES

DIMECRESDIMECRES
DIUMENGE

DILLUNS

DIVENDRES
DIMECRES

ENTRE TOTS FEM UNA PARRÒQUIA NETA I SOSTENIBLE
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