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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 als usuaris dels contenidors i en el futur aplicar reduccions 
en les taxes de residus.

Menjar líquid:
brou, llet, salses

Bolquers i 
compreses

Excrements 
d’animals

Pols d’agranar

Llosques i 
cendres

Teixits i articles 
de pell

NoSí

Rebuig

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
900724000
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CODI
CONTENIDOR

Només és rebuig
si no pot anar a

un altre contenidor

Rebuig

Restes petites 
de jardineria

Paper de cuina 
tacat de menjar

Restes de fruita i 
verdura

Restes de carn i 
peix

Restes de pa i 
menjar en general

Restes de cafè 
i infusions

NoSí

Orgànica

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)

Llosques

Horari de dipòsit: de 19 a 23 h
900724000
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CONTENIDOR

El 40%
del teu fems es pot

convertir en compost

Casi la mitad de nuestros residuos domésticos son materia orgánica: res-
tos de comida y jardinería. Si los separamos y los depositamos en el nue-
vo contenedor marrón, se podrán aprovechar para hacer compost para 
fertilizar campos de cultivo, huertos o jardines. Es muy importante, para 
que el compost sea de calidad, seleccionar bien los restos orgánicos.  

La Tarjeta Ciudadana te abre el nuevo contenedor

Para garantizar un buen uso de los contenedores y la calidad de la 
materia orgánica recogida, los nuevos contenedores marrones están 
cerrados y se abren acercando la Tarjeta Ciudadana. Esta medida 
permitirá identificar a los usuarios de los contenedores y en el futuro 
aplicar reducciones en las tasas de residuos. 

Comida líquida:
caldo, leche, salsas

Pañales y 
compresas

Excrementos de 
animales

Polvo de barrer

Colillas y 
cenizas

Tejidos y 
artículos de piel

NoSí

Rebuig

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
900724000
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CODI
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Només és rebuig
si no pot anar a

un altre contenidor

Rechazo

Pequeños 
restos de 
jardinería

Papel de cocina 
manchado de 
comida

Restos de fruta y 
verdura

Restos de carne y 
pescado

Restos de pan y 
comida en general

Restos de café 
e infusiones

NoSí

Orgànica

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)

Llosques

Horari de dipòsit: de 19 a 23 h
900724000
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CODI
CONTENIDOR

El 40%
del teu fems es pot

convertir en compost

Materia orgánica

La materia orgánica de debe depositar en 
bolsas compostables. 
Recomendamos el uso de los recipientes 
específicos y bolsas de 10 litros.

La matèria orgànica s’ha de dipositar en 
bosses compostables. 
Recomanam l’ús dels recipients específics 
i bosses de 10 litres.

Matèria orgànica


