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Ja hi som tots!
arriba el contenidor marró

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.
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El 40%
del teu fems es pot

convertir en compost

Gairebé la meitat dels nostres residus domèstics són matèria orgàni-
ca: 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 fer-
tilitzar camps de conreu, horts o jardins. És molt important, perquè 
el compost sigui de qualitat, seleccionar bé les restes orgàniques.

La Targeta Ciutadana t’obri el nou contenidor

Per a garantir un bon ús dels contenidors i la qualitat de la matè-
ria 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.

Recomanam l’ús dels recipients 
específics i bosses compostables 
de 10 litres
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