
Polígon Industrial Molí de les Planes

Horari:
Dimarts de 16 a 19 h

De dimecres a divendres 
de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h

Dissabte de 9 a 15 h i 
diumenge de 9 a 14.30 h

Durant l’agost, dimarts de 14 a 19 h, 
i de dimecres a diumenge de 9 a 14 h

Residus especials d’ús domèstic: 
piles, bateries de mòbils, residus 
d’aparells elèctrics i electrònics, 
cd’s i dvd’s, cartutxos d’impressora 
i bombetes de baix consum 

Passeig dels Esports - passeig de la Rectoria Vella
Plaça Comte del Montseny
Plaça Mercè Rodoreda
Plaça de l’Estació
Carrer Germà Julià - avinguda de la Pau
Vial paral·lel - carrer Indústria

Plaça Comte del Montseny
Plaça de l’Estació

Carrer del Rec del Molí, 4
Tel. 93 744 00 85

FuNCIONA
SI ES FA 

CORRECTAMENT

EL PREU DE FER 
BÉ LES COSES!

EL PREU DE NO 
FER BÉ LES COSES!

A més a més...

El RECiclatge 

TU DECIDEIXES!

CAPÍTOL 2: 
#Deixalles al seu lloc

DEIXALLERIA COMARCAL

MINIDEIXALLERIA

CONTENIDORS PER A LLAUNES I PILES

Totes les persones que facin 
servir la deixalleria poden 
obtenir una bonificació de 
fins a un 20% en la taxa
d'escombraries. Demaneu 
la targeta a l’OAC

- Deixar residus fora de lloc: 300 €
- No separar selectivament i 

de forma adequada: 300 €

Cal Reduir els residus que 
generem, Reutilitzar tot allò 
que poguem i Reciclar sempre. 
Fer-ho bé depèn de tu!        

ES SENZILL
FER-HO  be

M’AGRADA
SANT CELONI !

www.santceloni.cat/supermonts

CROADA CONTRA L INCIVISME
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Restes de menjar i de la 
cuina, restes de 
jardineria de mida petita. 
No llençar restes de 
poda i sega de gespes

Als contenidors 
de color marró 
o crema

Aconsellable deixar les bosses
abans de les 15 h els dilluns, 
dimecres i abans de les 
7 h els dissabtes 
Bosses sempre lligades i 
millor compostables

Matèria
orgànica

Als contenidors 
de color groc o 
a la deixalleria

Aixafeu les ampolles, 
ocupen molt menys espai!

Envasos
lleugers

Ampolles i bosses de plàstic, 
llaunes, brics, porexpan, 
paper alumini

Als contenidors de 
color blau o a la
deixalleria 

Paper i cartró per reciclar, 
diaris i revistes, caixes

Als contenidors 
de color verd o a la
deixalleria

Ampolles, pots i flascons
No llençar miralls, finestres,
bombetes, fluorescents

Als contenidors 
de color verd fosc

Aconsellable deixar les bosses 
al vespre i sempre lligades!

Residus domèstics que 
no es puguin recollir 
mitjançant altres serveis, o 
que no es puguin reciclar

A la deixalleria o 1 cop al mes
al costat dels contenidors 
per a rebuig o davant de la 
porta dels habitatges

Només el primer dimarts del 
mes abans de les 6 del matí!

Mobiliari, grans electrodo-
mèstics, matalassos, somier 
i estris diversos de la llar

Als establiments que en venen
o a la deixalleria

Fluorescents i 
bombetes de tot tipus

A la deixalleria
Oli, restes de jardineria,
envasos de productes 
tòxics, miralls...

Als contenidors 
d’Humana de color 
verd que trobareu 
al municipi

Consulteu ubicacions a
www.santceloni.cat/residus

Roba, calçat i tèxtil, encara
que no se’n pugui fer ús Roba

Trobareu més de 50 contenidors
específics a comerços i
equipaments municipals. 
També a la deixalleria, a les 
minideixalleries i als contenidors
de llaunes i piles 

Piles de tot tipusPiles

Tots els aparells
elèctrics i electrònics

Aparells
elèctrics i
electrònics

A les farmàciesMedicaments caducats 
o fora d’ús

Paper i
Cartró

Rebuig

Vidre

Als establiments que en venen
o a la deixalleria

Dijous porta a porta a tot 
el municipi i dissabte només 
als comerços del centre, 
s’inicia a les 13 h. 
Deixar el cartró sempre plegat

QUÈ? ON? ATENCIÓ

Voluminosos

Medicaments

Fluorescents
i bombetes

Altres
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