
girona GIRONA

L’Ajuntament de Girona té previst ampliar la recollida porta a porta que es 
realitza en altres barris de la ciutat.

Cal treure els cubells al carrer cada dia entre les 20 h i les 21 h.
Cal tornar-los a entrar a casa després que hagi passat el camió de recollida (hora màxima 
permesa: fins a les 9 h de l’endemà).

QUÈ es recollirà?

Fracció orgànica
Envasos lleugers
Paper i cartró
Resta
Bolquers i compreses
Poda i petites restes vegetals

Vidre (El vidre no es recollirà porta a 
porta. S’haurà de dipositar en un dels 
contenidors per a dita fracció ubicats al 
carrer)

QUAN es recollirà?

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

BOLQUERS I COMPRESES
Els bolquers i les compreses es poden treure cada dia en una bossa a part etiquetada

Divendres Dissabte Diumenge

ENVASOS ORGÀNICA PAPER I
CARTRÓ ENVASOS ORGÀNICA RESTA

ORGÀNICA

RESTES 
VEGETALS*

Cada dia s’ha de treure el cubell blanc amb la fracció corresponent
segons el calendari.

COM s’ha de fer?

Tel. 972 419 017
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www.girona.cat/netejairesidus 
Bústia d’avisos i suggeriments: 
www.girona.cat/avisos



girona
Cal tenir en compte...

fracció orgànica
envasos*
paper i cartró*
resta

Bossa compostable
Bossa de plàstic
Bossa de paper
Bossa de plàstic

Que les bosses adequades per treure els residus són les següents:

*Aquestes fraccions poden anar sense bossa però dins del cubell.

Recordeu que...

No es recolliran els residus que no es corresponguin amb els
de la recollida assignada a aquell dia.

Els residus han d’estar ben separats per fraccions.

Els residus s’han de posar en les bosses adequades.

En cas d’incompliment es posarà un adhesiu d’avís indicant l’error i no 
es recollirà la bossa del cubell.

ON s’ubicaran els cubells?

Cubell blanc de 
30 litres per 
treure totes les 
fraccions 
(excepte vidre)

Cubells de 120 o 240 litres 
per treure totes les fraccions 
(excepte vidre)

Saques de ràfia 
per a les petites 
restes vegetals 
(per qui tingui 
jardí)

1 Cubell airejat 
per a la fracció 
orgànica

3 bosses de ràfia 
de recollida 
selectiva

També es lliurarà, tant a habitatges com a activitats econòmiques, un paquet de bosses compostables
per a la fracció orgànica i un imant informatiu amb el calendari.

El codi permetrà
Registrar l’activitat de cada cubell

Detectar possibles incidències

Per treure al carrer Per dins de casa
Els cubells aniran identificats amb un codi vinculat a l’habitatge o l’establiment. Més informació...

La deixalleria mòbil es continuarà ubicant al barri seguint el calendari 
establert.

En les mateixes dates s’instal·larà un punt verd per dipositar-hi
restes de poda.

Per a la recollida de mobles i voluminosos, cal trucar al 972 244 400 i 
concretar dia i hora de recollida. Es tracta d’un servei gratuït.En funció de l’espai els cubells es posaran a terra, en tòtems per penjar-los o 

en armaris tancats amb sistema de bloqueig.

És molt important posar el cubell al replà del portal (si n’hi ha) i no a la 
vorera, ja que així es facilitarà la mobilitat i el pas dels vianants.

Material que es lliurarà als habitatges

Material que es lliurarà a les activitats econòmiques


