MANUAL DE
RECOLLIDA DELS
RESIDUS
Alcàntera
de Xúquer

PORTA A PORTA
recollida-residus.manra.org
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FREQÜÈNCIA I HORARI
DE RECOLLIDA
Alcàntera de Xúquer

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

De 20.00 h
a 23.00 h

De 20.00 h
a 23.00 h

De 20.00 h
a 23.00 h

De 20.00 h
a 23.00 h

De 20.00 h
a 23.00 h

De 20.00 h
a 23.00 h

De 20.00 h
a 23.00 h

Recollida de

Recollida de

Recollida de

Recollida de

Recollida de

Recollida de

Recollida de

Resta

Envasos
lleugers

Orgànic

Paper
i cartó

Orgànic

Envasos
lleugers

S'ha de depositar
en el poal:

Els productes d’higiene íntima i tèxtil sanitari es poden
traure tots els dies (encara que no hi haja recollida de
resta). Cal posar-los en un bosseta tancada damunt del
poal que toque.
Informació

Web
Email
Telèfon

recollida-residus.manra.org
recollida-residus@manra.org
663 25 58 77

Gris

S'ha de depositar
en el poal:
Gris

S'ha de depositar
en el poal:
Marró

S'ha de depositar
en el poal:
Gris

S'ha de depositar
en el poal:
Marró

S'ha de depositar
en el poal:
Gris

Orgànic

S'ha de depositar
en el poal:
Marró

RESTA

Què hi podem
depositar?

Higiene personal
i tèxtil sanitari:

Altres:

Compreses, bolquers,
raspall de dents,
tiretes, tovalloletes
de cosmètica, fulles
d’afaitar i depilar,
preservatius, ﬁl
dental…

Mascaretes i guants,
joguets trencats,
plats i gots trencats,
càpsules de café,
xiclets, bolígrafs
i retoladors,
mocadors…

Neteja domèstica:
Pols d’agranar, bosses
d’aspiradora, cendra,
excrements dels
animals…

NOMÉS ALLÒ QUE NO ES POT RECICLAR

Vidre

S’ha de depositar al contenidor
verd que es troba al carrer.

Els productes d’higiene íntima i tèxtil sanitari es poden traure tots els dies
(encara que no hi haja recollida de resta). Cal posar-los en una bosseta tancada
damunt del poal que toque.

No es pot depositar

× Olis × Bateries × Piles × Vidre × Roba × Tetrabrics
× Envasos de metall × Paper i cartó × Restes de menjar…
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ORGÀNIC

Què hi podem
depositar?

PAPER
I CARTÓ

Què hi podem
depositar?

ENVASOS
LLEUGERS

Què hi podem
depositar?

VIDRE

Què hi podem
depositar?

UBICACIÓ I HORARI
DE L’ECOMÒBIL
DIES I HORARI
Dijous
11:30 — 14:30 h

Altres

Restes de l’horta
Jardí, plantes, ﬂors…

Restes de menjar

Paper de cuina brut,
palets de gelats,
serradures, estelles
i mistos de fusta,
bosses d’infusions...

Pots dispensadors de
sabó, xampú i gel

Safates de plàstic,
alumini, poliestiré

Paper d’alumini i
plàstic ﬁlm, xarxa de
fruita, taps de plàstic,
metall i xapes, anells
de plàstic de les
llandes de refresc...

Botelles de vidre,
ﬂascons de vidre,
pots de conserva.

S’ha de depositar al contenidor vert
de Ecovidrio que es troba al carrer

No es pot depositar

No es pot depositar

No es pot depositar

No es pot depositar

× Productes d’higiene íntima × Excrements d’animals
× Olis × Mocadors × Burilles de tabac × Mascaretes
× Qualsevol material sòlid no compostable.

× Paper o cartó brut de restes de menjar (depositar a l’orgànic)
× Tetrabrics (depositar als envasos lleugers) × Mocadors o paper

× Envasos de medicaments × Xicotets electrodomèstics
× Cassoles o paelles × Joguets × CD × DVD × Penjadors
× Bolígrafs i retoladors…

× Peretes de baix consum i ﬂuorescents (depositar en l’ecoparc/
ecomòbil) × Gots i plats trencats (depositar a la resta)...
× Espills i ﬁnestres
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brut de rentar-se les mans (depositar a la resta)

UBICACIÓ
Enfront de
l’Ajuntament
TELÈFON
(+34) 96 258 04 02

VOLUMINOSOS
Mobles,
ctr
ele odomèstics,
matalassos..
Pots dur-los a
l’ecomòbil o telefonar
al 663 255 877
per a concretar
amb l’empresa un dia
i hora de recollida.

recollida-residus.manra.org
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