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EL 23 DE MAIG
iniciem la recollida

porta a porta en 
aquesta zona

Amb el suport de:



La recollida selectiva porta a porta és un sistema de recollida de 
residus que consisteix a lliurar els residus ben separats davant 
la porta de casa,  seguint un calendari setmanal preestablert 
per a cada fracció.

L’Ajuntament del Masnou ha iniciat els treballs previs per 
implantar un nou model de recollida de residus a tot el municipi, 
incorporant sistemes d’individualització, innovació tecnològica  
i eficiència. 

El 2022 comencem una prova pilot en una zona del municipi.  
D’aquesta manera, i amb la participació dels veïns i veïnes, 
podrem valorar la futura implantació d’aquest i altres sistemes 
eficients de recollida selectiva de residus a tot el municipi.

QUÈ ÉS  
EL PORTA 
A PORTA?

QUINS 
SÓN ELS 
BENEFICIS 
DEL PORTA 
A PORTA?

PER QUÈ 
FEM UNA 
PROVA PILOT 
DEL PORTA 
A PORTA AL 
MASNOU?

 Millora els resultats de la recollida selectiva, ja que 
augmenta la quantitat de residus recollits selectivament i la 
qualitat dels residus separats, i es facilita així la recuperació 
de materials per utilitzar-los com a matèries primeres.

 Es redueixen les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
associades a la gestió, el tractament i l’eliminació dels 
residus, les quals contribueixen a l’escalfament global del 
planeta i a la situació d’emergència climàtica. 

 Millora la qualitat de l’espai públic i es recupera espai per a 
les persones, ja que es treuen tots els contenidors de la via 
pública, excepte els contenidors de vidre.

 Permet arribar als objectius europeus de reciclatge i donar 
compliment a la normativa. 

 Redueix el cost econòmic del tractament de la fracció 
resta i incrementa els ingressos provinents de la venda de 
materials i dels retorns de cànons per la recollida selectiva.



No es recolliran els residus que no es corresponguin amb el calendari, ni aquells que vinguin barrejats sense 
que hagin estat seleccionats a casa.

CALENDARI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA

TÈXTIL SANITARI

Dilluns

Fracció

ORGÀNICA ORGÀNICA ORGÀNICARESTA
PAPER I CARTRÓENVASOS ENVASOS

TÈXTIL SANITARI TÈXTIL SANITARI TÈXTIL SANITARI

Dimarts

Què hi puc posar?

Dimecres Dijous Divendres Dissabte

Com?

Diumenge

On va?

ORGÀNICA

ENVASOS

PAPER I 
CARTRÓ

RESTA

ALTRES 
RESIDUS

Bossa 
compostable

Bossa  
estàndard

A granel,  
plegat

Bossa  
estàndard

VIDRE A granel,  
sense tap

TÈXTIL 
SANITARI

Bossa 
separada i 

identificada 
amb adhesiu

de 20 a 22  h

 TÈXTIL SANITARI 

 Els dilluns, dimecres i dissabtes, coincidint amb la recollida d’orgànica, es podrà treure el tèxtil sanitari (bolquers  
i productes d’higiene femenina) i els excrements d’animals, amb una bossa al costat del cubell. 

 Els dijous, coincidint amb la recollida de resta, també es podrà treure el tèxtil sanitari i els excrements d’animals.  
En aquest cas no caldrà bossa a part.

 Separeu correctament els residus a casa.
 Traieu el cubell corresponent entre les 20 i les 22 h davant la porta de l’edifici, segons el calendari establert.
 Entreu els cubells un cop s’hagin recollit.

COM FUNCIONA?

Ampolles 
de plàstic

Envasos 
de plàstic

Llaunes Brics Safates de 
porexpan

Fulls de 
paper

Capses 
de cartró

Revistes  
i diaris

Ampolles 
de vidre

Pots de 
vidre

Pols 
d’escombrar

Restes de 
cigarretes

Pals 
d’escombra

Guants i 
mascaretes

Compreses Bolquers Excrements 
d’animals

Restes de 
menjar

Closques 
d’ou i de 

fruits secs

Bossetes 
d’infusions

Taps de 
suro

Petites 
restes de 
jardineria 

Marro Tovallons 
de paper 

bruts

Oli Piles i 
bateries

Mobles ElectrodomèsticsAparells 
electrònics

DEIXALLERIA
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EL 14 DE MARÇ
iniciem la recollida

porta a porta en 
aquesta zona

Amb el suport de:

Ptge. de Riquers

C. d
e M

onte
video

C. del Torrent de Vallmora

Av
. d

e 
C

us
í i 

Fu
rt

un
et

C. de Vallromanes

Al Masnou
triem bé

EL 23 DE MAIG
iniciem la recollida

porta a porta en 
aquesta zona

Amb el suport de:

Us informarem sobre la implantació del nou sistema de  
recollida de residus, sobre el perquè d’aquest canvi i  
resoldrem possibles dubtes.

Les sessions informatives seran:

Sala Joan Comellas de l’Edifici Centre (c. Pujades Truch, 1)

 Dimarts 26 d’abril  |  19 h

 Dijous 5 de maig  |  19 h

Convocarem les comunitats de més de quatre habitatges per 
valorar la millor solució i ubicació per al lliurament dels residus. 
Trobareu el cartell amb el dia de la reunió a la vostra escala.

672 172 809  |  residus@elmasnou.cat

Del 26 d’abril al 21 de maig 

 Al punt informatiu: 
Vestíbul del Complex Poliesportiu (c. Ciutat de Sant Sebastià, 14)   
- Matí  |  Dissabtes  |  De 10 a 14 h  
- Tarda  |  Dijous i divendres  |  De 16.30 a 20.30 h 

 A les sessions informatives

 També farem visites  
informatives a les llars!

TENIU DUBTES? 
VENIU A 
UNA SESSIÓ 
INFORMATIVA!

EDIFICIS 
PLURIFAMILIARS

CONTACTE

ON PODEU 
RECOLLIR  
EL VOSTRE KIT 
PER AL PORTA  
A PORTA?
Per recollir el kit heu 
de portar la carta que 
haureu rebut a casa 
en la qual consta la 
identificació del  
vostre habitatge.

Per identificar  
la bossa amb  

TÈXTIL SANITARI
Bosses 

compostables 

ADHESIU

Casa Carrer

Carrer


