
Canovelles

neta
i teva!

T5t al seu lloc!

+
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C/ Indústria s/n 
93 846 84 52 / 902 13 31 13
Dimarts a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h 
Dissabte de 10 a 14 h

Oli   de fregir de cuina
No el llencem mai a l’aigüera, és un gran 
contaminant. S’ha de guardar en una ampolla 
de plàstic i portar-lo a la deixalleria.

Piles
Dipositem-les als contenidors de piles usades que 
trobem als comerços i equipaments municipals.

Medicaments
Quan ja estiguin caducats o no els utilitzem, els hem 
de dur als punts SIGRE que hi ha a les farmàcies.

Mobles i trastos vells
Els mobles i trastos vells s'han de portar a la deixalleria.

En el cas que us sigui complicat, l'Ajuntament disposa 
d'un servei gratuït de recollida de mobles i trastos 
vells exclusiu per als particulars.

Per fer ús d'aquest servei és imprescindible trucar 
abans al telèfon 93 860 41 55, on us indicaran 
el dia i l'hora que els heu de treure al carrer, procurant 
que no facin nosa.També teniu l'opció de portar els 
mobles vells a botigues de segona mà.

Abandonar mobles i trastos a la via pública està 
penalitzat per les ordenances municipals.

La deixalleria
Tot el que no podem deixar als contenidors, ho hem de 
dur a la deixalleria: electrodomèstics, restes de poda, 
ampolles de cava, fluorescents, petites quantitats de 
runa, ferralla, piles i bateries, pintures i vernissos, 
pneumàtics, radiografies, olis de cotxe i cuina...

Si utilitzeu la deixalleria..... obtindreu 
bonificacions en la taxa d’escombraries! 
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Paper i Cartró

A casa

Els recursos del nostre planeta  són 
limitats. Evitar que es malbaratin
és cosa de tots. 

> A l’hora de comprar, escollim aquells productes 
que no generin brossa

> Utilitzem l’energia i l’aigua amb responsabilitat

> Fem servir estris reutilitzables: carmanyoles, vaixelles, 
tovallons i bosses de roba

> Separem les deixalles 

Vidre Orgànica

Plàstic i Metall

Dipositem ampolles i envasos 
de vidre

Recordem treure els taps 
i les tapes de metall o plàstic

No deixem bombetes, fluorescents 
o vaixelles de vidre

deixalleria

“
”

”

Dipositem diaris, revistes, 
caixes plegades, fulls, 
sobres, oueres de cartró

No deixem paper tacats d’oli 
o menjar, ni brics

“
”

Dipositem ampolles 
i garrafes de plàstic 
aixafades, brics plegats, 
llaunes, envasos de iogurt, 
safates de porexpan i tot 
els envasos petits que portin 
el símbol de reciclatge.

Recordem deixar els envasos buits.“

Dipositem restes de menjar, triadures de 
fruita i verdura, marro del cafè, sobres 
d’infusions, taps de suro, closques d’ou, 
paper de cuina amb restes de menjar, 
restes de flors i plantes.

L’horari per deixar les bosses als contenidors 
és dilluns, dimecres i divendres de 18 a 22h

Rebuig
Dipositem restes d’escombrar, 
bosses de l’aspiradora, 
fregones, burilles de tabac, 
compreses i bolquers.

Recordem que l’horari per 
deixar les bosses als contenidors 
és de 18 a 22 h

“

“

”

”

Sóc el contenidor 

de rebuig


