COMERÇDE LA SELVA R e C I C L A

EL

ORGÀNICA

restes de menjar
TAMBÉ altres residus compostables com:
Paper de cuina i tovallons i tovalles de paper (no pintats ni setinats)
Taps de suro, bosses d’infusions, vaixella compostable...
I TAMBÉ petites restes de plantes que càpiguen al vostre cubell.
NO volums grans o plantes llenyoses, que van a la DEIXALLERIA
RECORDEU que cal mantenir els contenidors en les correctes condicions d’higiene
i frescor per evitar fermentacions i males olors abans d’hora. UTILITZEU la bossa
compostable en els cubells de 10 i 20 litres.

ENVASOS

TOT ALLÒ que serveix per envasar, tapar o embolicar que no sigui ni de
cartró ni vidre.
FINS I TOT plats i gots de plàstic i film de plàstic i alumini
NO safates o altres embolcalls tacats de carn o peix, que van a RESTA.
NO envasos buits però amb restes de residus especials que es queden
impregnats (coles, pintures, olis...), que van a la DEIXALLERIA.
NO objectes no envàs, que van a la DEIXALLERIA.
NO recipients o embalatges de mida comercial, que van a la
DEIXALLERIA (bidons de més de 25 litres, caixes de fruita o film de
retractilar que el sistema de gestió d’envasos no admet)

PAPER I
CARTRÓ

VIDRE

RESTA

DEIXALLERIA

NO papers tractats com
encerats per embolicar,
plastificats o adhesius,
que van a RESTA.
NO cartrons de llet o
suc..., que són envasos i
van al GROC

NO RECICLABLE
Pols d’escombrar no
contaminada, safates i
embolcalls tacats de carn
o peix, residus del bany
i tèxtil sanitari, papers
tractats (encerats, adhesius plastificats, …),
mocadors de mocar, burilles… i POCA COSA MÉS

NO vidre pla, porcellana
o ceràmiques, que van a
la DEIXALLERIA

Els altres residus que no
van al servei del carrer,
en les condicions que
indica el reglament.

Atenció ciutadana: 872 012 018
laselvarecicla@noraselva.cat

