
Argentona és el municipi de 
Catalunya de més de 10.000 
habitants que millor recicla. 
Gràcies per la teva 
col·laboració i compromís 
amb la sostenibilitat.

JUNTS
RECICLEM

MÉS I
MILLOR



 Què és?
 Diaris i revistes.
 Envasos de paper.
 Caixes de cartró.
 Cartolines.

 Què no és?
 Paper plastificat, engomat, encerat, 
etiquetes adhesives.
 Mocadors usats, paper higiènic i 
sanitari.
 Paper d’alumini o paper brut de 
productes químics.
 Fotografies, cordills, etc.

Com lliurar-lo?           
Es recomana que es 
deixin dins d’una caixa o 
bossa de paper (sempre 
que sigui possible), o 
també dins d’una bossa 
de plàstic. Ho deixarem a 
la porta de casa.
Dia de recollida: 
divendres.

ELS CARTRONS SEMPRE 
PLEGATS I LLIGATS

 Què és?
 Aliments passats.
 Restes de fruita, verdura, carn i peix, 
cru o cuit.
 Closques d'ou, marisc, fruits secs, pa 
sec.
 Marro del cafè i bossetes d'infusions.
 Paper de cuina i tovallons bruts.
 Taps de suro.
 Gespa, plantes i flors.

 Què no és?
 Envasos, papers, vidre i rebuig
 Restes llenyoses i poda.

Com lliurar-la?                                      
Dins una bossa 
(preferentment 
compostable) ben lligada.
Ho deixarem sempre dins 
del cubell marró i a la 
porta de casa.
Dies de recollida: dimarts, 
dijous i dissabte.

SI NO TENIU EL CUBELL, PODEU 
PASSAR-LO A BUSCAR PEL C/ 

GRAN, 59 A L’OFICINA 
D’INFORMACIÓ AMBIENTAL
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PLEGUEU SEMPRE ELS BRICS I 
ENVASOS DE PLÀSTIC I VEUREU 
EL POC VOLUM QUE OCUPEN!

 Què són? 
 Plàstics: ampolles d'aigua,
detergents, iogurts, llet, alimentaris.
 Llaunes: conserves, begudes.
 Brics: làctics, sucs i brous.
 Bosses i embolcalls: plàstic, alumini, 
parafinats.
 Safates de porexpan.
 Safates i paper d’alumini.
      
 Què no són?
 Plàstics que no siguin envasos, com 
ara joguines, objectes de plàstic durs...
 Objectes metàl·lics que no siguin 
d’envasos: CD, mòbils, pots de pintura, 
coles, vernissos, dissolvents, 
radiografies. Tot això va a la Deixalleria 
municipal.

Com lliurar-los?   
Els lliurarem en bossa de 
plàstic (si és possible 
groga) i els deixarem a la 
porta de casa
Dies de recollida: 
dimecres i diumenge.

PAPER
I CARTRÓ ORGÀNICA



 Què és?
 Tot allò que no es pot reciclar
i no es recull ni selectivament ni a la 
Deixalleria municipal.
 Pols d’escombrar.
 Compreses i tampons.
 Puntes de tabac.
 Plats trencats de ceràmica.
   
 Què no és?
 No és rebuig tot allò que es pot separar i 
es recull selectivament.

Com lliurar-lo?     
El lliurarem dins la bossa 
estandarditzada que facilita 
l’ajuntament i que també 
pot ser comprada als 
comerços col·laboradors. El 
preu de la bossa és més car 
que el d’una bossa normal 
perquè hi porta incorporat 
part dels costos de recollida 
i tractament del rebuig.
Dia de recollida: dilluns.

REBUIG

ÉS IMPRESCINDIBLE TRUCAR I 
AVISAR PRÈVIAMENT A L’ARCA 

DEL MARESME
93 790 55 60

 Què és?
 Mobles
 Trastos vells
 Electrodomèstics

Podeu anar a la Deixalleria municipal o bé 
utilitzar el servei de recollida municipal.
Recollida cada dilluns i divendres a la 
porta de casa. 

Els bolquers es posaran
en una bossa específica que
us lliuraràn gratuïtament a l’oficina 
ambiental.

 Què és?
 Fulles, gespa, males herbes, 
branquillons.

Com s’ha de fer?
 Deixeu la saca amb les restes vegetals 
davant la porta de casa. Un cop buida, us 
la tornaran a deixar davant la porta.
 La recollida de restes vegetals (amb la 
saca) es farà el mateix dia i hora que la 
recollida d’orgànica. Deixeu la saca al 
costat del cubell.
 No llenceu restes de menjar dins la saca 
per a restes vegetals.
 Els que no tingueu saca, podeu barrejar 
les restes vegetals de petites dimensions 
amb les restes de menjar dins el cubell 
marró.
 No espereu que la saca sigui plena del 
tot. La recollida és manual; penseu en els 
operaris!
 Límit màxim: dues saques per dia de 
recollida.

ES RECULLEN AL 
COSTAT DE LA
FRACCIÓ QUE TOCA 
AQUELL DIA. L’HORARI 
ÉS EL MATEIX QUE LA 
RESTA DE FRACCIONS.

RESTES
VEGETALS
PETITES

BOLQUERS

MOBLES
I TRASTOS

PER AL LLIURAMENT DE RESTES VEGETALS PODEU 
ADQUIRIR OPCIONALMENT UNA SACA A L’OFICINA 
AMBIENTAL (PREU DE COST, ESTABLERT PER 
ORDENANÇA FISCAL). 
LA SEVA RECOLLIDA ÉS LA MATEIXA QUE L’ORGÀNICA.



 Què és?
 Qualsevol envàs de vidre.
                                                 
 Què no és?
 Pots que hagin contingut 
medicaments (portar a la farmàcia o 
llençar al rebuig).                            
 Miralls, vidres plans, vidres de 
seguretat... (portar a la Deixalleria 
municipal)
 Bombetes de baix consum, 
fluorescents (portar a la Deixalleria 
municipal o a la ferreteria).
 Ulleres, cristalls, gerros.

Com lliurar-lo?    
Buits i a ser possible secs, sense taps, 
sense bosses de plàstic.
La recollida de vidre se seguirà fent 
mitjançant els iglús de color verd 
ubicats en diferents punts del municipi.

Com lliurar-los?   
Les bombetes tradicionals poden anar 
al rebuig.
Les bombetes de baix consum i 
fluorescents han d’anar a la Deixalleria 
municipal o bé portar-los a la ferreteria.

Als contenidors específics de botigues:
(ferreteries, estancs, papereries,
fotògrafs...) Ajuntament, CAP i 
Deixalleria municipal.

BOMBETES I
FLUORESCENTS

OLI DE FREGIRVIDRE

PILES

L'oli s'ha de lliurar als punts de recollida 
dins una ampolla de plàstic ben 
tancada. Utilitza l'embut que et facilita 
l'Ajuntament d'Argentona de manera 
gratuïta.
Punts de recollida:
 Oficina municipal de St. Miquel del 
Cros, local 17
 Colmado Rosario, C/ Badalona, 33
 Agropecuària d'Argentona "El 
Sindicat", C/ Gran, 44
 Condis, C/ Doctor Samsó, 1
 Caprabo, C/ Doctor Samsó, 32-34
 Ajuntament d’Argentona, c/ Ramon 
Par, 1

Com lliurar-los?   
 Deixalleria municipal, papereries o 
retornant-los al proveïdor, si és possible.

TÒNERS I
CARTUTXOS
D’IMPRESSORA

Cal portar-la a la deixalleria municipal.

 Què és?
 Branques mitjanes i troncs.

Com s’ha de fer?
 Els troncs i les branques mitjanes i 
grans, s’han de dur directament a la 
Deixalleria municipal. No es poden 
treure al carrer. Per transportar-les a la 
Deixalleria municipal es pot utilitzar la 
saca.
 L’esporga que es porti amb saca ha 
de ser neta de plàstics i d’altres residus 
que no siguin restes vegetals.

LA PODA NO ES POT DEIXAR
A LA PORTA DE CASA

RESTES
DE PODA

ROBA USADA

A la farmàcia i al CAP.

MEDICAMENTS I
RADIOGRAFIES
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1. Sempre que puguis plega els brics i 
envasos de plàstic! 
2. Els cartrons sempre s’han de lliurar 
plegats i lligats. Els papers han d'anar dins 
d’una caixa o bossa de paper i, si no és 
possible, dins d'una bossa de plàstic.
3. Als envasos de vidre, recorda treure’n els 
taps si són metàl·lics o de plàstic, ja que 
aquests van a la bossa dels envasos. Si són 
de suro, poden anar a la bossa de la fracció 
d’orgànica.
4. Recorda que el rebuig sempre s’ha de 
lliurar amb la bossa vermella 
estandarditzada facilitada per l’ajuntament. 
Si les has esgotat i no en tens, pots 
aconseguir-ne als comerços col·laboradors 
de la vila. Informa-te’n a l’Oficina Ambiental.
5. Recorda portar l’oli de fregir als punts de 
recollida o a la deixalleria municipal.  És un 
residu que requereix d’un tractament 
especial. Així evitaràs contaminar.
6. Els mobles i aparells elèctrics o 
electrònics mai s’han de deixar al rebuig, 
tampoc abandonar-los al carrer. Porta’ls 
sempre a la deixalleria municipal o truca al 
Servei de recollida de mobles.
7. L’horari per deixar els residus a la porta de 
casa serà el mateix que fins ara, entre les 7 i 
les 9 del matí. Eviteu deixar-los al carrer 
amb excessiva antelació a aquesta franja 
horària i la fracció orgànica dipositeu-la 
sempre dins del cubell marró, i preferentment 
en bossa compostable. Així reduirem el risc 
d'incidències, taques a la vorera i males 
olors, entre d'altres. 

RECORDA!
DEIXALLERIA
MUNICIPAL

Què hi podem dur?
 Runa i petites quantitats.
 Poda.
 Mobles i trastos.
 Olis, pintura i dissolvents.
 Bateries, bombetes i fluorescents.
 Electrodomèstics.
 Vidres plans i d’envasos.
 Plàstics i llaunes.
 Paper i cartró.

DEIXALLERIA MÒBIL
CADA PRIMER DIVENDRES DE MES 

LA TROBAREU AL CANTÓ DEL 
TRAMVIA (PLAÇA NOVA),

DE 9 A 14 I DE 17 A 20 HORES.
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EMPLAÇAMENT
DEIXALLERIA
MUNICIPAL

Amb les restes orgàniques o del 
jardí pots fer el teu propi compost. 
Pots adherir-te a la Xarxa de 
Compostadors d’Argentona i, a més, 
beneficiar-te d’una reducció del 15% 
en el rebut de la taxa d’escombraries. 
Si hi estàs interessat/da, entre l’1 de 
gener i el 28 de febrer presenta una 
instància a l’Ajuntament sol·licitant 
aquesta reducció. Un equip tècnic 
visitarà el teu domicili per fer una 
inspecció del teu compostador.
Demana més informació sobre 
l’autocompostatge a l’Oficina 
Ambiental. És més senzill del que et 
penses!
També pots sol·licitar el préstec 
d’una biotrituradora de jardí, per tal 
d’introduir al teu compostador les 
branques dels arbustos
i arbres com a
estructurant.

T’ANIMES A FER 
AUTOCOMPOSTATGE?

ACCÉS AMB TARGETA 
INDIVIDUALITZADA

(INFORMACIÓ A L’OFICINA 
AMBIENTAL)



Ajuntament d’Argentona
C/ Gran, 59
Tel.: 93 797 49 00
Fax: 93 797 08 00
www.argentona.cat

Deixalleria municipal d’Argentona
C/ Can Carmany, s/n
Tel.: 93 756 14 48
Horari:
Dilluns i divendres de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h
Dissabtes i diumenges de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 
20.00 hOficina municipal d’informació ambiental

Carrer Gran, 59
Tel.: 93 797 49 00
infoambientals@argentona.cat
Horari: dimarts i dijous de 9 a 13 hores. No cal demanar cita prèvia. 

Servei de recollida de mobles
L'Arca del Maresme
Tel.: 93 790 55 60

Més informació a www.argentona.cat/residus 

DIMARTS
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ENVASOS

DIVENDRES

PAPER
I CARTRÓ

CADA DIA

BOLQUERS

AMPLIACIÓ DEL CALENDARI PORTA A PORTA
A LES GINESTERES, CAN CABOT, CAN RAIMÍ I CAN RIBOSA

A partir del 5 de setembre s’inicia un nou calendari de recollida de residus que permetrà ampliar el porta a porta a les 
urbanitzacions, amb més dies de recollida.

Aquest canvi facilitarà i oferirà una major comoditat als veïns i veïnes en la gestió domèstica i separació dels seus residus.
Els dilluns es recollien envasos i ara serà la fracció de rebuig; els dimecres era dia de rebuig i ara es recolliran envasos. 

S’amplia a dos dies la recollida d’envasos, els dimecres i els diumenges 


