FORM
Als contenidors
intel·ligents de
dilluns a dissabte
de 5 a 22 h

- Restes de fruita i verdura
- Restes de carn i peix
- Restes de menjar cuit
- Closques d’ou, de marisc
i de fruita seca
- Marro del cafè i restes
d’infusions
- Paper de cuina, tovallons
i tovalles de paper
- Taps de suro, llumins i
serradures
- Paper encerat

RESTA
En compactadora,
oberta durant
l’horari del mercat

- Tot allò que no es
pugui reciclar

ENVASOS
LLEUGERS

PAPER I
CARTRÓ

Als contenidors
intel·ligents de
dilluns a dissabte
de 5 a 22 h

En compactadora,
oberta durant
l’horari del mercat

- Envasos de plàstic
- Bosses de plàstic
- Brics i llaunes
- Taps i tapes metàl·liques
- Paper de plàstic i
d’alumini
- Safates de porexpan
petites
- Altres envasos

DL Gi 976-2020

Més informació

- Paper usat
- Diaris i revistes
- Envasos de cartró
- Caixes de cartró

VIDRE
Davant de la porta els dilluns, dimecres
i divendres (festius inclosos) a partir
de les 15 h

- Ampolles de vidre
- Pots i altres envasos
de vidre

www.girona.cat/netejairesidus
Tel. 972 419 017
residusinetejagirona@ajgirona.cat

RECOLLIDA SELECTIVA AMB CONTENIDORS INTEL·LIGENTS

QUÈ és la recollida

selectiva en contenidors intel·ligents?
L’Ajuntament té previst implementar un sistema de
recollida en contenidors intel·ligents tancats amb
targeta electrònica. Aquest sistema permet als usuaris
i usuàries autoritzats que tinguin la targeta facilitada
per l’Ajuntament obrir els contenidors.
Aquest nou model amb contenidors intel·ligents, que
afectarà tant a les parades interiors com exteriors,
permetrà tenir un major control dels residus dipositats i
impedirà l’ús indegut i indiscriminat dels contenidors.
Recordeu que els contenidors només es podran obrir
de les 5 a les 22 h i serà necessari apropar la targeta
electrònica per obrir el contenidor corresponent.

Fracció orgànica
i envasos lleugers
Les fraccions orgànica i envasos lleugers es dipositaran en contenidors intel·ligents. Es disposarà d’un
contenidor per a cadascuna de les dues fraccions, i
seran d’ús exclusiu per a les parades del Mercat del
Lleó tant interiors com exteriors. Per tal de poder
obrir-los serà necessari disposar de la targeta identificadora, que s’haurà d’acostar al lector del contenidor.
L’horari dels contenidors coincidirà amb els dies
d’obertura del Mercat del Lleó (de dilluns a dissabte),
essent de 5 a 22 h.

Paper i cartró
i resta
Les fraccions del paper i cartró i resta es dipositaran
en dues compactadores, cadascuna de les quals
estarà destinada a una d’aquestes fraccions. Les
compactadores romandran obertes coincidint amb els
dies i horaris del Mercat del Lleó, i seran d’ús exclusiu
de les parades interiors i exteriors.
El paper i cartó no serà necessari que vagi dins d’una
bossa, pot dipositar-se a granel. La fracció resta, per
la seva banda, haurà d’anar dins d’una bossa de
plàstic degudament tancada.

Cal tenir present que cadascuna d’aquestes dues
fraccions haurà de dipositar-se amb la bossa corresponent. La fracció orgànica haurà d’anar dins d’una
bossa compostable degudament tancada per evitar
vessaments. Els envasos lleugers, per la seva banda,
hauran d’anar dins d’una bossa de plàstic també degudament tancada.

Vidre

MERCAT
Caixes
Les caixes de fusta, plàstic, porexpan, etc, en què es
proveeixin els productes hauran de ser gestionades
per les pròpies parades.

En cas de generar ampolles o
envasos de vidre, aquests es
recolliran mitjançant la recollida selectiva porta a porta
comercial.
El servei de recollida s’efectuarà els dilluns, dimecres i
divendres (festius inclosos) a
partir de les 15 h. S’entregarà
un cubell per al vidre, que
caldrà treure abans d’aquesta
hora i tornar-lo a entrar un cop
s’hagi efectuat la recollida.

