
 

 
(Abans de les 7 h 

o la nit anterior)  

 
(Abans de les 7 h 
o la nit anterior)  

 
(Abans de les 9 h)  

CALENDARI DE RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIAL  (Zona porta a porta) 

PAPER I CARTRÓ 

PAPER I CARTRÓ    PAPER I CARTRÓ 

 ORGÀNICA   ENVASOS  ORGÀNICA  ORGÀNICA ORGÀNICA 

 VIDRE  VIDRE 

RESTA 

ENVASOS 

ORGÀNICA 

               (Entre les 20 i les 22 h) 

                 Entre les 20 i les 22 h 

 

               (Entre les 20 i les 22 h) 

                 Entre les 20 i les 22 h 

 

               (Entre les 20 i les 22 h) 

                 Entre les 20 i les 22 h 

 

               (Entre les 20 i les 22 h) 

                 Entre les 20 i les 22 h 

 

               (Entre les 20 i les 22 h) 

                 Entre les 20 i les 22 h 

                (Entre les 20 i les 22 h) 

                 Entre les 20 i les 22 h 

                (Entre les 20 i les 22 h) 

                 Entre les 20 i les 22 h 

 

               (Entre les 20 i les 22 h) 

                 Entre les 20 i les 22 h 

 

               (Entre les 20 i les 22 h) 

                 Entre les 20 i les 22 h 

 

Entre les 20 i les 22 h 
davant l’establiment 

Entre les 20 i les 22 h davant 
el vostre establiment. 

*Els dilluns a la nit es 
presta un servei orientat 
a la recollida domèstica i 
no es recullen grans 
volums, NOMÉS PETITES 
QUANTITATS. 

 
(Abans de les 9 h)  (Abans de les 8 h. 

del matí o la nit 
anterior) 

(Abans de les 8 h. 
del matí o la nit 

anterior) 

PAPER I CARTRÓ 

Recordeu: 
Utilitzeu bosses de plàstic grogues 
semitransparents per facilitar la 
feina dels operaris i identificar 
millor la fracció. 
No hi poseu galledes de plàstic, 
pals de fregar, bolígrafs, penja 
robes, ni altres objectes impropis. 
 

Entre les 20 i les 22 h 
davant l’establiment 

Recordeu: 
La incineració de rebuig comporta 
lliurar altes emissions de gasos 
contaminants (CO2) al planeta.  
Vetlleu pel medi ambient i feu-ne  
un ús estrictament necessari. La 
majoria de matèries correctament 
separades son reciclables.  

   

 

Abans de les 7 h. del matí 
davant el vostre 
establiment. També el 
podeu treure la nit abans. 
 

Recordeu: 
Dipositeu el vidre sense bosses de 
plàstic, no hi poseu vidre pla. 
 

 

 

*La recollida dels divendres només 

es farà en temporada alta, del 15 de 
juny al 15 de setembre. El camió 
passarà els dissabtes al matí. 
 

Recordeu: 
No dipositar-hi matèries impròpies i 
recollir el bujol a primera hora del 
matí. 

 

Abans de les 8 h. del matí o 
la nit anterior en un lloc 
accessible davant del vostre 
establiment. 
 
Recordeu: 
Deixeu el cartró ben plegat sense 
plàstics ni cap altre matèria 
impròpia en un lloc accessible 
davant del vostre establiment. 
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RECOLLIDA DE RESIDUS D’ORIGEN COMERCIAL    (Zona porta a porta) 


