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Cal netejar els envasos?
Els envasos han d’estar 
sempre ben escurats, 
sense restes líquides 
o  sòlides que puguem 
treure amb la cullera, i 
mai no es poden dipo-
sitar envasos plens (de 

menjar caducat per exemple). No 
és necessari esbandir amb aigua 
un envàs; en tot cas dependrà de 
cadascú i de l’olor que puguin des-
prendre les  resquícies de menjar 
mentre romanguin a casa.

Cal posar cubell per a les frac-
cions que l’Ajuntament no me 
n’ha donat?

Mai. Si l’Ajuntament no ha lliurat un 
cubell reglamentari per a aquella 
fracció, vol dir que s’ha  de lliurar 
sense cubell:
El paper i cartró dins una caixa 
de cartró o bossa de paper. I els 
embalatges grans plegats i posats 
de forma que no s’escampin.

Els envasos lleugers amb una bossa 
qualsevol de plàstic.
El rebuig amb una bossa qualsevol 
de plàstic.
Els residus sanitaris amb una bossa 
qualsevol de plàstic.

Cal posar bossa a les fraccions 
que van amb cubell?

Depèn de la fracció:
La fracció orgànica, sempre amb 
bossa compostable tancada
El vidre, sense bossa
La fracció vegetal, sense bossa 

Cal posar sempre l’etiqueta 
identificadora dels residus 
sanitaris?

RESIDUS
SANITARIS

Sempre, excepte el dia que toca 
rebuig.

cal què...?
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COM PODRÉ ACONSEGUIR 
MÉS ETIQUETES?
Les etiquetes s’entreguen en fulles 
de 52 unitats amb un albarà de lliu-
rament. Per aconseguir etiquetes 
noves, a l’OAC de l’Ajuntament i a 

la deixalleria, els usuaris antics han 
d’entregar l’albarà antic i els usuaris 
nous han de fer primer la sol·licitud. 
Indiqueu quants dies a la setmana 
necessiteu etiquetes i us entregarem 
les fulles necessàries per a tot un any.

QUAN ES TREUEN ELS RESIDUS? 
Santa Coloma
Els residus s’han de treure al vespre, abans de les 22 h, del dia indicat al 
calendari. El servei comença a les 22 h, excepte el vidre que es fa l’endemà de 
bon matí. Retireu els cubells buits tan aviat com pugueu.
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

 

  

S’alternen cada 15 dies
El dia que toca el vidre 
no podem treure els 
residus sanitaris

    

santa coloma residencial
Els residus s’han de treure, al vespre del dia indicat al calendari. Com més tard 
millor, ja que el servei comença a la matinada. Retireu els cubells buits tan aviat 
com pugueu.
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

 

 
S’alternen cada 15 dies
El dia que toca el vidre 
no podem treure els 
residus sanitaris

 

 

CASES DE PAGÈS I DISSEMINADES
Poden dipositar els seus residus sempre que vulguin a l’Àrea de Reciclatge que 
tenen assignada

RESIDUS
SANITARIS


