Gestió de Residus
Rebuig
És la part de les deixalles no reciclables: la cendra, les burilles, les compreses i els bolquers, el cotó, la llana, les
restes d’escombrar... El rebuig cal llençar-lo dins d’una bossa de plàstic a l’interior dels contenidors de color gris
que trobem al carrer. La recollida d’aquests contenidor es realitza cada dia menys els diumenges i festius. El destí
d’aquests residus és l’abocador de Lloret de Mar.

FORM (orgànica)
La fracció orgànica dels residus és una part molt important de les nostres deixalles. El seu destí és la planta de
compostage que tenim a Santa Coloma i que transforma aquest residu en “compost”, un adob útil en jardineria i en
agricultura. Els contenidors són més petits i tenen la tapa de color marró. Els residus s’han de llençar tancats en
una bossa tancada per evitar males olors (millor si aquesta bossa també és compostable).

Paper i cartró
El paper i cartró s’ha de col·locar als contenidors de caixa o iglú de color blau, o també als contenidors amb la tapa
blava en el centre. El cartró es porta al recuperador per convertir-lo en cartró o paper reciclat. Cal recordar que el
cartró cal plegar-lo per tal de permetre que el contenidor no s’ompli tant ràpidament i que en puguin fer ús un major
nombre de ciutadans.

Vidre
És un material reciclable al 100% i a més el seu reciclatge estalvia una gran quantitat d’energia. El vidre també es
porta al recuperador, que en fa la separació per colors, el neteja i després el fon per tornar a fabricar-ne. Cal
dipositar el vidre als contenidors d’iglú o caixa de color verd que hi ha a la via pública. Recordeu que cal llençar el
vidre durant el dia per no molestar el son dels veïns.

Envasos
És una de les fraccions que més ha augmentat els últims anys: envasos i ampolles de plàstic, tota mena de brics
(llet, sucs, etc.), llaunes de refrescs i d’aliments en conserva, safates de porexpan, paper i taps d’alumini, tota mena
d’embolcalls i bosses de plàstic, etc. Tots els envasos es poden posar barrejats i tirar-los als contenidors d’iglú o
caixa de color groc que hi ha a la via pública. Un cop recollits es porten a una planta de triatge on es separen els
diferents materials per recuperar-los.

Restes vegetals
Hi podem incloure totes les restes de poda, fulles i gespa dels nostres jardins i plantes. Estan ubicats en
determinats punts de la població i a la Deixalleria Municipal, en uns contenidors metàl·lics tipus banyera de gran
capacitat. Les restes es porten a la planta de compostage de Santa Coloma on es barreja amb la matèria organica
per aconseguir el “compost”.

Residus comercials
És un servei de recollida a domicili destinat als establiments comercials que prèviament s’han adherit a aquest
servei. Es recullen 5 tipus de residus: paper-cartró comercial (dilluns, dijous i dissabtes a les 13 hores) envasos
comercials (dimarts, divendres i dissabtes a les 13 hores), FORM comercial (de dilluns a dissabte, al matí), Vidre
Comercial (dimecres a les 13h) i Oli vegetal Comercial (prèvia petició).

Andròmines i trastos vells
La recollida porta a porta de trastos vells es realitza cada quinze dies a petició de l’interressat. Si voleu que
vinguem a buscar un moble i el portem a la Deixalleria només cal trucar a l’Ajuntament (972840808) i apuntar-se.
Recordeu que la recollida és per treure aquell trasto, moble o sofà que ja no es vol; per grans quantitats cal portarho directament a la deixalleria.

Minideixalleries
A les minideixalleries instal·lades a la plaça Farners i a la plaça de la Pau s'hi poden portar les bombetes, CDs i
DVDs, bolígrafs i retoladors, cartutxos d’impressora, mòbils, i piles i bateries de mòbil. Nosaltres ens encarregarem
que es reciclin de la millor manera possible.

Piles i fluorescents
Cada vegada que compris piles o fluorescents pots deixar les que tinguis usades, ja que una gran quantitat
d’establiments col·laboren amb l’Ajuntament en la seva recollida, i d’aquesta manera es porta directament a la
Deixalleria.

