ET VAN ELS PROJECTES PIONERS?
COMENÇA EL PORTA A PORTA!
El porta a porta és un sistema de
recollida selectiva que consisteix a
deixar els residus ben triats davant
de la porta de casa.
QUAN I COM HAS DE TREURE
LES ESCOMBRARIES?
Treu les escombraries entre les 20 i les 22 h els
dilluns, dimecres i divendres (inclosos els dies
festius) davant de la porta de casa teva sense que
interrompin el pas dels vianants.

AQUÍ TENS EL CALENDARI:
DILLUNS
ORGÀNICA

DIMECRES
MULTIPRODUCTE

SEPARA ELS RESIDUS CORRECTAMENT!

ORGÀNICA
Restes de menjar,
taps de suro, bossetes
d’infusions, paper de
cuina i tovallons bruts,
restes de jardineria...

REBUIG
Utensilis d’higiene,
sorra d’animals
domèstics, pols
d’escombrar...

ORGÀNICA

DIVENDRES
REBUIG
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MULTIPRODUCTE
Bosses i envasos de
plàstic, metàl·lics i de
cartró, paper, porexpan,
paper d’alumini, film
transparent...

ORGÀNICA

MULTIPRODUCTE

EP! AIXÒ NO ÉS PORTA A PORTA

SANITARIS
Compreses, tampons
i bolquers
Van amb el rebuig, però si
tens necessitats especials,
pots treure’ls també els
dilluns i els divendres.

DEIXALLERIA
Aerosols, tòners i tintes, runa,
aparells electrònics, roba,
bombetes i fluorescents,
càpsules de cafè, vidre pla...

CONTENIDOR
DE VIDRE
Ampolles i envasos
de vidre buits i
sense taps

Consulta el calendari i les ubicacions de la deixalleria mòbil i de
les fixes a: sostenibilitat.paeria.cat/porta-a-porta

FER-HO BÉ
VA AMB TU!

ELS AVANTATGES DEL PORTA
A PORTA VAN AMB TU!
El nou sistema fa desaparèixer la
majoria de contenidors del teu barri.

Respecta els dies i hores establerts per treure
els residus.
És més còmode per a tu perquè deixes els
residus a la porta de casa (excepte les ampolles
i els envasos de vidre).
Llença els residus de la fracció orgànica a
dins del teu cubell amb bosses compostables
facilitades per la Paeria, conserva’l net i fes-ne el
manteniment adequat.
Millora l’aspecte i la neteja dels carrers i places.

Treu el multiproducte (envasos lleugers i paper/
cartró), els residus sanitaris (compreses,
bolquers...) i el rebuig amb les bosses
corresponents que et facilita la Paeria. Si les
capses de cartró són massa grans i no hi caben,
plega-les i deixa-les a fora de la bossa.

ARRIBA UN NOU SISTEMA
DE RECOLLIDA DE RESIDUS
AL TEU BARRI

Redueix els sorolls i altres molèsties perquè
hi haurà menys vehicles de recollida al carrer.

L

Millora el reciclatge i la recuperació de residus
a la ciutat.
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Per facilitar-ne la gestió posterior, no esmicolis
el paper i deixa els envasos el més nets possible.
Per a més informació:
sostenibilitat.paeria.cat/porta-a-porta

Porta els envasos de vidre buits i sense taps als
contenidors del carrer.

t. 671 336 865
info@portaaportalleida.com
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