
RESTA
Amb la bossa homologada,
només allò que no es pot reciclar

Nou calendari de Ciutat 
Jardí i Vila Montcada

A partir d’ara, les bosses
les trobareu als comerços

ENVASOS LLEUGERS
Amb la bossa homologada i aixafats 
per reduir-ne el volum 

PAPER I CARTRÓ
Amb la bossa homologada i ben plegat 

VIDRE
Al contenidor, sense taps, ni tapes

ORGÀNICA
Amb bossa compostable

Traieu els residus entre les 20 i les 22 h
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Divendres Dissabte Diumenge

Per què he de pagar 
les bosses i no me les 
dona gratuïtament 
l’Ajuntament?
Actualment, tots els veïns i veïnes 

de qualsevol barri de Lleida ja 

paguen les bosses, ja que han 

deixat de ser gratuïtes. El cost 

mitjà de les bosses per llençar les 

escombraries d’una llar de 4 

persones és de 28 € anuals. Amb 

aquest nou sistema el cost anual 

és, com a màxim, de 30 € i, si es 

recicla més, el cost pot ser molt 

més baix, ja que les bosses més 

cares són les de resta.

On trobaré les
bosses per als envasos 
lleugers, el paper
i la resta quan se 
m’acabin?
Les podràs trobar als comerços del 

barri a un preu acordat amb l’ajunta-

ment, que serà qui les posarà a 

disposició dels establiments.

Com ho faré, quan 
compri les bosses
de resta amb xip, per 
activar-les?
Des de l’ajuntament disposem de 

l’app del porta a porta i d’un servei 

d’atenció telefònica per fer l’activació 

de cada paquet de bosses.
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Descarrega’t l’app
del porta a porta
Entra a portaaportalleida.com.

Un cop descarregada, hauràs 

d’introduir el codi que hauràs rebut 

per correu electrònic o SMS en el 

moment de l’entrega del nou material. 

Podràs consultar la teva participació 

en temps real, enviar qualsevol 

incidència relacionada amb el servei, 

realitzar sol·licituds, consultar el 

calendari i rebre avisos i notificacions.
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Què passa si no activo 
els codis de les bosses 
de resta?
A aquells habitatges que no tinguin 

codis activats o que no facin ús del 

servei se’ls aplicarà una penalització.
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