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Per tal d’ajudar-vos en aquesta prova pilot un tècnic especialitzat
visitarà el vostre establiment en diferents ocasions. Us lliurarà els
contenidors específics que necessitareu i us podrà ajudar a resoldre
els dubtes que tingueu.

Posem en marxa una prova pilot de recollida de residus porta a porta
als establiments comercials de Sant Llorenç Savall.
Aquesta prova pilot, impulsada per l’Ajuntament de Sant Llorenç
Savall i el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental
tindrà una durada de sis mesos.

SUPORT PERSONALITZAT
A CADA ESTABLIMENT

COMENCEM LA RECOLLIDA
PORTA A PORTA

La recollida porta a porta vol facilitar la correcta separació
dels residus i ajudar a millorar la recollida selectiva al municipi.

Gràcies a la tecnologia implantada en es contenidors,
el servei comptarà amb el seguiment en continu de
la participació dels establiments.
La recollida porta a porta comportarà la no utilització dels
contenidors del carrer, amb l’excepció dels contenidors per al vidre,
que es seguirà recollint com fins ara.
Els residus que es generin a cada establiment s’han de deixar davant
de la porta en els dies i hores determinats per a cada fracció que
trobareu al calendari.
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Al llarg de la prova pilot podreu comptar amb el suport d’aquest
l’informador ambiental, així com dels serveis tècnics
de l’Ajuntament i el Consorci.

GRÀCIES!
Gràcies per fer-ho possible!
La vostra participació és necessària per millorar la recollida selectiva
i evolucionar cap a una gestió més eficient dels recursos municipals.
Amb un petit esforç de cadascú aconseguirem
una gran millora per la ciutat.
Comptem amb tu!

Paper i cartró brut, paper plasticat o encerat

Estovalles de paper · Diaris i revistes
Caixes plegades · Fulls · Sobres · Cartró d’ous

Galledes i fregalls

Llaunes · Ampolles i garrafes xafades
Embolcalls de film i alumini · Bosses de plàstic
Brics plegats · Gots i plats de plástic
Envasos de iogurts · Safates de porexpan · Aerosols
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Amb el suport de:

ENVASOS

DIVENDRES

ORGÀNICA

DISSABTE

Bossa d’aspiradora · Residus d’escombrar
Bolquers i compreses · Pal de fregar · Burilles

Pols d’escombrar i bolquers

Restes de menjar · Triadures de fruita i verdura · Marro de cafè
Sobres d’infusions · Taps de suro · Closques d’ou
Flors i plantes · Paper de cuina · Tovallons de paper bruts
Restes vegetals i rams marcits
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