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.
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Només és rebuig
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Les restes orgàniques retornen a la vida,
diposita-les al nou contenidor marró.
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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 als usuaris dels contenidors i en el futur aplicar reduccions
en les taxes de residus.

