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serveiserveiinformació



orgànica

com? com?

envasos

com?
A casa: dins d’una bossa 
compostable
Al carrer: en bossa lligada 
dins el cubell Porta a Porta
Recomanació: si produïu 
molta quantitat d’orgànica, 
podeu posar les bosses 
plenes lligades dins el cubell 
Porta a Porta fins que arribi 
el dia de recollida

com?
A casa: dins una caixa  
o bossa reutilitzable 
Al carrer: a granel dins  
el cubell Porta a Porta
Recomanació: aquesta 
fracció és la que es pro-
dueix en menys quantitat. 
Un cubell petit serà 
suficient per organitzar-vos 
dins de casa.

com?
A casa: dins una bossa 
de plàstic
Al carrer: en bossa de 
plàstic lligada dins el cubell 
Porta a Porta
Recomanació: el millor resi-
du és el que no es produeix. 
Procureu comprar productes 
sense embalatge. Esbandiu 
els envasos per evitar olors.

com?
A casa: dins una bossa 
en un cubell petit 
Al carrer: en bossa lligada 
dins el cubell Porta a Porta
Recomanació: aquesta 
fracció és la que es pro-
dueix en menys quantitat. 
Un cubell petit serà sufi-
cient per organitzar-vos  
dins de casa.

com?
A casa: dins una caixa 
de cartró o dins una 
bossa de paper
Al carrer: els cartrons, 
plegats i lligats amb un 
cordill o dins una caixa. 
Els papers a granel o 
en bossa de paper dins  
el cubell Porta a Porta 
per procurar que no volin.

ENVASOS DE 
IOGURT CAIXES DE CARTRÓ PLEGADES

SAFATES DE 
POREXPAN

DIARIS, REVISTES, LLIBRES
I LLIBRETES

RESTES DE MENJAR
 BRICS I

AMPOLLES

MARRO DEL CAFÈ I RESTES
D’INFUSIONS

PAPER 
D’ALUMINI

TOVALLONS 
I PAPER DE

CUINA

PAPER DE 
PLÀSTIC  

TRANSPARENT  
I PARAFINAT

CARTES I 
PAPER USAT

I ESCRIT 

LLUMINS,  
I ENCENALLS  

DE FUSTA

ESPRAIS NO
CONTAMINANTS

OUERES DE
CARTRÓRESTES 

VEGETALS
(MIDA PETITA)

BOSSES DE 
PLÀSTIC

ESCURADENTS, 
PALS DE GELAT 
I TAPS DE SURO

LLAUNES, 
XAPES, TAPS  
DE PLÀSTIC  
I METÀL·LICS

paper i cartró vidre resta tèxtil sanitari 
i bolquers 

Poda

En cas de no voler esperar 
fins al dia de recollida 
de la fracció resta, els 
bolquers, excrements 
d’animals, tèxtil sanitari 
(compreses, tiretes, 
benes,...), podeu fer-ho 
cada dia de recollida 
en una bossa a part 
degudament etiquetada. 

servei a través dels canals 
establerts: trucant al mòbil 
672601313, enviant  
un correu a  
residus@ajsolsona.cat,  
o bé presencialment  
a l’oficina ambiental. 

trucant al mòbil 672601313, 
enviant un correu a 
residus@ajsolsona.cat, 
o presencialment a l’oficina 
ambiental.
Cal sol·licitar el servei 
almenys 48 hores abans 
que comenci. Cal deixar les 
restes de poda a la porta de 

La recollida de volumino-
sos per a usuaris domès-
tics es farà cada 15 dies 
amb sol·licitud prèvia del 

Per a usuaris domèstics s’ofe-
reix d’octubre a març, amb-
dós inclosos. Aquest servei 
també es realitzarà cada 15 
dies amb sol·licitud prèvia a 
través dels canals establerts: 

Cal sol·licitar el servei 
almenys 48 hores 
abans que comenci.
Cal deixar els objectes  
davant de la porta de 
casa els dissabtes abans 
de les 9 del matí.

casa abans de les 9 del matí 
del dissabte. Amb les restes 
vegetals llenyoses (bran-
ques), cal fer feixos lligats 
o treure-les en bosses. 
Si teniu restes vegetals no 
llenyoses (gespa, fulles,..), 
podeu treure-les amb saca.

EXCREMENTS 
D’ANIMALS I

SORRA DE GATS

CERÀMICA

 POLS 
D’ESCOMBRAR

PRECINTE 
ADHESIU

FREGALLS I 
DRAPS VELLS

AMPOLLES I POTS 
DE VIDRE SENSE TAPS.

PUNTES DE 
CIGARRETA

CENDRA 
TOTALMENT APAGADA

Tèxtil sanitari, bolquers i 

excrements d’animals domèstics

Voluminosos
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L’Ajuntament de Solsona posa un servei d’atenció 
permanent del Porta a Porta. 
Podeu comunicar incidències,resoldre dubtes 
o demanar informació a través dels següents canals:

Servei Servei d’atenció porta a porta d’atenció porta a porta 

Carrer de Llobera, 31, 
planta baixa. 
Horari: dilluns, dimarts, dimecres, dijous 
i divendres de 9 a 13.30 h 
Dimarts, dijous i divendres de 16 a 20 h.
Dissabtes de 9 a 14 h (durant el primer any). 
Telèfon: 672601313
Web: https://www.ajsolsona.cat/
Correu-e: residus@ajsolsona.cat

L’àrea d’emergència està habilitada amb els 
contenidors de totes les fraccions perquè els 
usuaris domèstics hi pugueu dur els residus 
en casos puntuals i excepcionals quan 
no es pugui complir amb l’horari establert 
de la recollida Porta a Porta. 

Per accedir a l’àrea d’emergència, 
heu de sol·licitar-ho prèviamen per causa 
justificada a l’oficina ambiental.

La deixalleria mòbil és un vehicle habilitat 
per a donar un servei de deixalleria de major 
proximitat. El servei de deixalleria mòbil 
serà itinerant en 5 punts del municipi:
Camp de la Serra                           
1r dimecres del mes (16 a 20 h)
3r dimecres del mes (16 a 20 h)
Av. Del Pont 
1r dissabte del mes (10 a 14 h)
3r dissabte del mes (10 a 14 h)
Ctra. de Torà                           
2n dimecres del mes (16 a 20 h)
4rt dimecres del mes (16 a 20 h)
Zona Cissa                          
2n dissabte del mes (10 a 14 h)
Cabana del Geli
4rt dissabte del mes (10 a 14 h)

Vinya del Teuler. Partida de Sant Honorat.
Horari: de dilluns a dissabte, de 10 a 13 h 
i de 16.30 a 18.30 h. 
Telèfon: 635 94 31 38 

Alguns residus no es poden lliurar al servei 
Porta a Porta. Són residus especials que cal 
dur a la deixalleria: fluorescents, olis usats, 
pneumàtics, restes de dissolvents, pintures, 
aparells electrònics, piles, medicaments, 
ferralla i metalls, voluminosos o d’altres 
que requereixin un tractament especial.

oficina ambiental àrea d’emergència

deixalleria mòbildeixalleria


