Ja hi som tots!

arriba el contenidor marró

Gairebé la meitat dels nostres residus domèstics són matèria orgànica: restes de menjar i jardineria. Si els separam i els dipositam al nou
contenidor marró, es podran aprofitar per a fer-ne compost per a fertilitzar camps de conreu, horts o jardins. És molt important, perquè
el compost sigui de qualitat, seleccionar bé les restes orgàniques.
Recomanam l’ús dels recipients
específics i bosses compostables
de 10 litres

Matèria orgànica

Sí

V24580

Restes de
carn i peix

Restes de pa i
menjar en general

Restes de cafè
i infusions

Bolquers,
compreses i
tampons

Tot tipus d’olis

Menjar líquid
(Brou, llet, salses)

Llosques

Horari de dipòsit: de 19 a 23 h
900 724 000
www.emaya.es
App EMAYA

del teu fems es pot
convertir en compost

No
Restes de fruita
i verdures

Restes de
carn i peix

Restes de pa i
menjar en general

Restes de cafè
i infusions

Bolquers,
compreses i
tampons

Tot tipus d’olis

Menjar líquid
(Brou, llet, salses)

Restes de carn i
peix

Paper de cuina
tacat de menjar

Restes de pa i
menjar en general

Restes petites
de jardineria

Menjar líquid:
brou, llet, salses

Bolquers i
compreses

Excrements
d’animals

Llosques i
cendres

Pols d’agranar

Teixits i articles
de pell

No
Restes de fruita
i verdures

El 40%

Sí

Restes de cafè
i infusions

Orgànica

CODI
CONTENIDOR

V24580

Orgànica

CODI
CONTENIDOR

Restes de fruita i
verdures

Llosques

Horari de dipòsit: de 19 a 23 h
900 724 000
www.emaya.es
App EMAYA

El 40%

del teu fems es pot
convertir en compost

Rebuig

Rebuig

CODI
CONTENIDOR

Sí
V24580

No
Bolquers,
compreses i
tampons

Llosques

Juguetes

Pols d’agranar

Vidre

Paper i cartó

Envasos
lleugers

Residus
perillosos

Horari de dipòsit: de 19 a 23 h
900 724 000
www.emaya.es
App EMAYA

Només és rebuig

si no pot anar a
un altre contenidor

Les restes orgàniques retornen a la vida,
diposita-les al nou contenidor marró.
Fase pilot de recollida de matèria orgànica a Son Rapinya, Son Flor, el
Fortí, Son Cotoner, Camp d’en Serralta, Los Almendros - Son Pacs.

900 724 000
www.emaya.es

La Targeta Ciutadana t’obri el nou contenidor
Per a garantir un bon ús dels contenidors i la qualitat de la matèria orgànica recollida, els nous contenidors marrons estan tancats
i s’obren acostant la Targeta Ciutadana. Aquesta mesura permetrà
identificar els usuaris dels contenidors i en el futur aplicar reduccions
en les taxes de residus.

