
A casa: 
Dins una bossa compostable al cubell petit
Al carrer: 
La bossa compostable lligada dins el cubell gran
Recomanació: 
Procura tenir sempre bosses compostables, 
així obtindrem un compost de bona qualitat

A casa: 
Dins la bossa de ràfia groga, dins una bossa de 
plàstic
Al carrer: 
Dins una bossa de plàstic lligada
Recomanació: 
El millor residu és el que no es produeix; 
procura comprar productes sense embalatge. 
Per evitar olors, pots esbandir els envasos

A casa: 
Dins una bossa en un cubell petit
Al carrer: 
Posem la bossa dins el cubell gran
Recomanació: 
Aquesta fracció és la que es produeix en 
menys quantitat. Un cubell petit serà suficient 
per organitzar-te dins de casa

A casa: 
Dins una caixa o dins una bossa
Al carrer: 
Els cartrons, plegats i lligats amb un cordill o 
dins una caixa. Els papers, dins una caixa o una 
bossa de paper tancada per procurar que no 
volin. Si no disposes de bosses de paper o de 
caixes, pots lliurar els papers dins una bossa 
de plàstic de forma excepcional
Recomanació: 
Aprofita les dues cares dels papers i prioritza 
l’ús de paper reciclat

Rebuig

Deixalleria

Voluminosos
i poda

Servei d’atenció
porta a porta

Paper i cartró

Cada dia hi haurà recollida de 
compreses, bolquers, sorra de gat i 
excrements d’animals domèstics
Els podreu al carrer en una bossa identificada 
amb un adhesiu

L'Ajuntament de Navarcles posa un servei 
d'atenció permanent del porta a porta a 
disposició de tota la ciutadania. Per comunicar 
una incidència, resoldre algun dubte o 
demanar informació poseu-vos en contacte 
amb el servei a través dels següents canals:

Orgànica

Envasos

Web
portaaportanavarcles.cat

Email
portaaporta@navarcles.cat

Telèfon
93 831 00 11 ext. 5

Horari
Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 12 h
Dijous de 16 a 18 h

Adreça
Ajuntament de Navarcles, Plaça de la Vila, 1

Àrea d’emergència 24h
Carrer del Lli (sota la deixalleria)

Si voleu llençar restes de poda del jardí o un 
objecte de grans mides, truqueu al telèfon 
900 264 272 per acordar el dia de recollida

Horari: Dilluns: tancat
Dimarts i dijous: de 16 a 19 h.
Dimecres, divendres, dissabte i diumenge: de 11 a 14 h

Telèfon: 93 831 08 75

Adreça: Carrer del Lli

A casa: 
Dins la bossa de ràfia verda o en una caixa o 
galleda
Al carrer: 
Al contenidor de vidre dels carrers 
(no es recull porta a porta)
Recomanació:
Procura que els envasos siguin 
buits i retira les xapes 
i els taps. Recorda que el 
vidre pla, com miralls i 
finestres, van a la deixalleria

Vidre

Compreses i bolquers



Restes de carn i peix

Restes de fruita i verdura

Tovallons i paper de cuina
brut de menjar

Closques d’ou, 
de marisc i de fruits secs

Restes de menjar cuinat

Pa sec

Taps de suro, llumins 
i serradures

Petites restes de jardineria

Marro de cafè i restes
d’infusions

Orgànica Envasos Paper i
cartró

Rebuig

Pols d’escombrar
Excrements d’animals domèstics
Envasos alimentaris i paper film
Compreses i bolquers
Residus sanitaris 
(gasses, mocadors, tiretes...)

Envasos de vidre
Envasos de productes tòxics
Joguines de plàstic
Mobiliari de plàstic
Galledes i cubells
Caixes de plàstic

Paper d’alumini, film i parafinat
Mocadors de paper
Tovallons i paper de cuina usats
Cel·lofana
Brics

Roba i sabates aprofitables
Medicaments (Farmàcia)
Vidre pla (miralls, vidres de finestres...)
Cartutxos d’impressora
Petits electrodomèstics
Piles

Envasos de plàstic

Brics

Xapes i taps metàl·lics

Aerosols i esprais de productes 
higiènics o alimentaris
Bosses de plàstic

Paper d’alumini, film i parafinat

Iogurts

Safates de porexpan

Llaunes

Envasos alimentaris

Paper d’alumini, film i parafinat

Diaris i revistes

Paper usat

Sobres i cartes

Caixes de cartró plegades

Llibres i llibretes

Oueres de cartró

Paper usat

Tubs de cartró del
paper higiènic i de cuina

Pols d’escombrar

Excrements d’animals

Compreses i bolquers

Burilles de tabac i cendres

Ceràmica, copes
i vasos trencats

Fregalls

Cel·lofana

Residus sanitaris (gasses,
mocadors, tiretes, bastonets
d’orelles...)

No No No No

(Deixalleria) (Deixalleria)


