
JUGUEM NET
És fàcil, fem-ho bé!

SOM UN EQUIP. 
HI HA MOLT EN JOC.SERVEI GRATUÏT!

NO DEIXIS ELS 
VOLUMINOSOS 
FORA DE JOC
Els dimarts i els divendres, toca!

Demana dia trucant al telèfon 673 53 26 23 o per WhatsApp, 
indicant quins mobles vols deixar (màxim 5 objectes) i en 
quina àrea de contenidors.

• Recull els seus excrements
• Llença aigua on hagi orinat
• Fes que la teva mascota orini als escocells dels arbres

LA TEVA MASCOTA I TU 
TAMBÉ SOU UN EQUIP
L'ajudes a fer-ho?

L'Ajuntament podrà sancionar els comportaments 
incívics d'acord amb l'Ordenança municipal de 

regulació dels residus a la via pública (�ns a 300 €)
+ INFO

Recorda que no s'hi poden deixar vidres, runes ni productes químics. 
Els objectes no han d'entorpir el pas.

Els mobles s'hi han de deixar els dilluns i els dijous al vespre, 
prèvia concertació del servei telefònicament o per WhatsApp

MATÍ

dilluns dimatrs

Recollida

dimecres dijous divendres dissabte diumenge

VESPRE

Recollida

ENCISTELLA EL RESIDU!
Utilitza les papereres del carrer.
Cap residu a terra!

Les papereres no 
són per a les bosses 

d'escombraries 



Utilitza la deixalleria 
10 o més vegades a l’any 
i podràs obtenir �ns a un 
20 % de descompte 
en la taxa d’escombraries.

UTILITZAR LA 
DEIXALLERIA 
TÉ PREMI!

Recorda portar la teva targeta! 
Si encara no la tens, 
sol·licita-la a l’OAC.

És fàcil, fem-ho bé!

DEIXALLERIA FIXA
Av. del Riu Mogent

• Dimarts: de 16 a 19 h
• De dimecres a divendres: 

de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h
• Dissabte: de 9 a 15 h 
• Diumenge: de 9 a 14.30 h
• Dilluns: tancat

De l'1 de juliol al 31 d'agost
• Dimarts: de 16 a 19 h
• De dimecres a diumenge: de 8 a 14 h

DEIXALLERIA MÒBIL
• Cada divendres al mercat del centre, de 9 a 13.30 h 
• El segon dissabte de cada mes al mercat de Montornès Nord, de 8 a 14 h

20% CADA RESIDU ON TOCA!
És fàcil, fem-ho bé!

ORGÀNICA
Toca... al marró! 

ENVASOS
Toca... al groc!

VIDRE
Toca... al verd!

PAPER I CARTRÓ
Toca... al blau!

RESTA
Toca... al gris! 

Restes de 
menjar

Marro de 
cafè i restes 
d’infusions

Taps de 
suro

Pals de gelat, 
escuradents 

i llumins

Paper de 
cuina brut

Petites restes 
vegetals

Bolquers i 
compreses

Plats trencats, 
tasses i 

ceràmica

Puntes de 
cigarret i 
cendra

Excrements 
d’animals

Pols 
d’escombrar

Raspalls 
de dents

Brics Envasos i 
pots de 
plàstic

Bosses de 
plàstic

Paper 
d’alumini 
i plàstic 

�lm

Taps 
d’ampolles 

i de pots 
de vidre

Aerosols 
buits

Llaunes Safates de 
porexpan

Diaris i 
revistes

Capses i 
envasos 
de cartró

Bosses i 
envasos 
de paper

Sobres i 
papers

Paper de 
regal i 

d’embalatge

Ampolles de vidrePots i envasos de vidre

Si plegues les 

caixes de cartró 

ocuparan 

menys espai!

Si aixafes els 

envasos 

ocuparan 

menys espai!

Llença els residus de resta i 
d’orgànica entre les 18 i les 23 h 

per evitar males olors

No deixis mai les
bosses fora 

del contenidor

Sempre en una 
bossa lligada
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