
Data d’inici 8 d’octubre

orgànica paper i cartró

envasos vidre rebuig

diumenge

dijous

1er dijous de mes
amb cita prèvia:

93 866 03 68
* Per les restes de poda s’ha de recollir sac a l’Ajuntament de forma gratuïta.

dilluns

dimarts

dimecres

divendres
CADA 15 DIES

D’ABRIL A SETEMBRE

de 20:00h a 22:00h

dissabte

• orgànica
• envasos
• paper i cartró
• bolquers

• orgànica
• envasos
• paper i cartró
• bolquers

• orgànica
• vidre
• bolquers

• vidre
• rebuig
• bolquers

• voluminosos
• restes de poda*

Horari
per deixar els cubells

al carrer



Data d’inici 8 d’octubre
Kit de reciclatge Cada residu al seu lloc

El dia 8 d’octubre comencem la recollida porta 
a porta al nostre municipi.

La recollida porta a porta és una sistema de 
recollida de residus còmode pels veïns i positiu 
del poble que permet assolir nivells alts de 
reciclatge.

Es farà entrega de cubells a totes les cases. 
Aquests cubells es podran disposar a la porta 
de les cases d’on seran recollits segons el 
calendari. En endavant guanyarem qualitat i 
espai als nostres carrers perquè traurem tots els 
contenidors de la via pública.

Les fraccions que es recolliran porta a porta 
són les habituals (orgànica, envasos, paper i 

cartró, vidre i rebuig). La resta de deixalles 
com ara piles, pintures, tòners, etc les 

podreu portar a la minideixalleria davant 
de l’ajuntament. 

També disposarem d’un servei 
de recollida de voluminosos 

porta a porta (mobles, 
electrodomèstics, etc) que 
haureu de concertar trucant 
prèviament.

I també es recollirà la poda dels 
jardins a través de saques de 
80 litres que proporcionarem 
de forma gratuita des de 
l’ajuntament i que un cop 
plena, demanant cita prèvia, 
te la passarem a buscar.

I si tens algun altre residu 
com l’oli de cuina, productes 
electrònics o runa pots anar a 
la deixalleria de Castellterçol o 
Sant Feliu de Codines.
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Cubell per
envasos
paper i cartró
vidre

Cubell per
orgànica
 i resta

orgànica
Restes de verdura i fruita
Marro de cafè i restes d’infusions
Restes de carn i peix
Closques d’ou, fruits secs i marisc
Pa sec
Paper de cuina
Taps de suro, serradures i llumins
Restes de poda i jardineria (menys de 50 litres) 

Durant els primers mesos d’implantació 
disposareu d’un educador ambiental que 
us ajudarà a resoldre qualsevol qüestió. 
Per sol·licitar una visita o una reunió heu 
de contactar amb l’Ajuntament:

93 866 03 68
st.quirzes@diba.cat

envasos
Tetrabrick
Llaunes
Envasos de plàstic, metall o bric
Paper d’alumini i film
Bosses de plàstic
Taps i tapes de metall o plàstic
Aerosols
Safates de porexpan
Paper de carnisseria o peixateria 

paper i cartró
Diaris
Envasos i caixes de cartró
Paper

vidre
Ampolles i pots de vidre
No s’hi ha de tirar 
elements de vaixella

rebuig
Restes d’escombrar
Cendres
Burilles de cigarreta
Respall de dents

Cubell per
orgànica

Iman
calendari

bolquers


