Quins residus orgànics van
al nou contenidor marró?
Restes de fruita i verdura
(closques, peles, pinyols...)

Fulles seques, rams i
petites restes de
jardineria

Ossos i altres restes
de carn o peix

Serradures i encenalls
de fusta

Menjar en mal estat

Taps de suro

Marro del cafè i
restes d'infusions

Excrements d'animals
domèstics

Closques d'ou, de
marisc i de fruita seca

Escuradents, pals de
gelat o bastonets
de menjar

Paper de cuina,
tovallons i mocadors
tacats de menjar

Bosses compostables
per a la recollida selectiva
de residus orgànics

Quins residus no són orgànics
i van al contenidor gris?
Bolquers, compreses,
tovalloletes humides,
tampons i bastonets
per a les orelles

Altres productes
d'higiene personal com
maquinetes d'afaitar,
raspalls o preservatius

Pols d'escombrar i
bosses d'aspiradora

Burilles i cendres

Com hem de separar l'orgànica a casa?
És important tenir un cubell airejat
per facilitar la ventilació i l’evaporació
de l’aigua de les restes dels aliments;
d'aquesta manera evitem males olors i
la formació de líquids.
Cal utilitzar preferentment bosses
compostables, que es degraden amb
les restes de menjar durant el procés
de compostatge.

Per un municipi més sostenible!
Beneficis de reciclar els residus orgànics:

1
2

Multipliquem
el reciclatge:
separant l'orgànica
millorem el reciclatge
de totes les fraccions.
Convertim residus en
recursos: gràcies al
procés de reciclatge i a
la valorització de la
matèria orgànica
obtenim compost i
biogàs.

3
4

Aire i aigua més nets:
reciclant l'orgànica
evitem que els residus
vagin a la incineradora
o abocador i l'emissió
de gasos amb efecte
d'hivernacle.
Beneficis econòmics
per al municipi: com
més recollida selectiva
fem, més estalviem.

Ampliem la recollida
selectiva de residus.
A Roses, l'orgànica també es recicla
Utilitza el nou contenidor marró i ajuda'ns a transformar residus en recursos.
Aplicacions
Contenidors

ORGÀNICA

Restes de menjar, bossetes d’infusions,
paper de cuina i tovallons bruts, marro
del cafè, taps de suro, escuradents...

Aplicacions
Contenidors

PAPER I CARTRÓ

Aplicacions
Contenidors

triem

Bosses de paper, capses i
caixes de cartró, paper de
diari, revistes...
PAPER

triem més
reciclem millor

· Paper de
cel·lofana

· Paper vegetal

Aplicacions
Contenidors

I CARTRÒ

· Fulls de
paper

· Cartes
· Sobres

· Diaris i re-

REBUIG
Pols d’escombrar, trossos
de ceràmica trencada,
burilles...
triem

triem més
reciclem millor

· Cal evitar dipositar residus
que es puguin llençar en altres
contenidors i separar
correctament.

ENVASOS
RESTA

· Pols d’escombrar
· Fregalls
· Bolquers i compreses
· Burilles de cigarretes

· Objectes amb materials
mixtes (raspalls de dents,
bolígrafs, maquinetes
d’afaitar, etc.)

ENVASOS LLEUGERS
triem

Bosses i envasos de plàstic,
llaunes i brics, porexpan,
embolcalls d’alumini i film
transparent

triem més
reciclem millor

· Joguines de plàstic o quasevol
residu que no porti el simbol

ENVASOS

· Llaunes de begudes
o conserves
· Bosses de plàstic
· Ampolles, garrafes i envasos
de plàstic
· Brics de llet o sucs

· Embolcalls de film i alumini
· Safates de porexpam net
· Tapes de pots
(metàl·lics i plàstics)
· Xarxes de fruites
· Aerosols

VIDRE
Ampolles i envasos de vidre
buits i sense tap

Recorda que, a la deixalleria, hi pots portar
tots els residus que no es recullen als
contenidors (restes de poda o de treballs de
jardineria en grans quantitats, oli de cuinar,
medicaments, roba i articles de pell...)
Tot l’any (diumenges i dies festius),
de 9 a 13 h
Estiu (de juny a setembre), de dilluns a dissabte,
de 8 a 13 i de 15 a 19 h
Horaris:
Hivern, de dilluns a dissabte,
de 8 a 13 i de 15 a 18 h

Més informació:
informacio@roses.cat
www.roses.cat

DEIXALLERIA MUNICIPAL
Ctra. de les Arenes. Apartat de correus 223
17480 Roses (Girona)
972 25 70 05

AJUNTAMENT DE ROSES
Plaça de Catalunya, 12
17480 Roses (Girona)
972 25 24 00

Nou servei
de recollida
de la fracció
orgànica

