PROGRAMACIÓ SERVEI DE RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES ANY 2022
L’Ajuntament de Rosselló comunica que per un bon servei de recollida d’escombraries no s’han de
deixar residus fora dels contenidors.
Es recomana l’ús adequat dels diversos contenidors de reciclatge .

ILLES D'APORTACIÓ
En cada illa de contenidors en trobem un de blau, per la recollida del paper i cartró; un de groc, pels
envasos lleugers; un de verd, per les botelles de vidre; un de marró per la fracció orgànica i un de gris
per la resta de residus que no es poden reciclar.
L’oli vegetal usat es pot dipositar, en envasos tancats, als contenidors de color taronja que trobareu
instal·lats al municipi per a tal efecte.

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS
Els residus que formen part d'aquest tipus de fracció són aquells procedents de la poda, sega, tasques
de jardineria i altres activitats similars, que comprenen tots els residus vegetals llenyosos i de gran
volum. En diversos punts del municipi i a les urbanitzacions del terme municipal trobareu contenidors
per aquest tipus de residus.

DEIXALLERIA MÒBIL:
Les piles i acumuladors, fluorescents, bombetes, pintures, dissolvents i petits electrodomèstics els
podreu dipositar a la deixalleria mòbil que s’instal·larà 2 cops al mes a l’Avinguda Guillem de Rosselló.
L’horari sempre serà de tarda de 14 a 20h.

DEIXALLES VOLUMINOSES:
Es prega no deixar deixalles voluminoses, mobles i electrodomèstics fora dels contenidors. Cada mes
s’instal·len, darrere del Cementiri, contenidors on poder-los llençar.

CALENDARI DELS
CONTENIDORS PER A
DEIXALLES VOLUMINOSES
GENER : dies 18 i 19
FEBRER: dies 8 i 9
MARÇ: dies 8 i 9
ABRIL: dies 12 i 13
MAIG: del 10 i 11
JUNY: dies 9 al 13
JULIOL : dies 12 i 13
AGOST: dies 9 i 10
SETEMBRE: del 8 al 12
OCTUBRE: dies 11 i 12
NOVEMBRE: dies 15 i 16
DESEMBRE: dies 20 i 21

CALENDARI DEIXALLERIA
MÒBIL
GENER: dies 14 i 28
FEBRER: dies 11 i 25
MARÇ: dies 11 i 25
ABRIL: dies 14 i 29
MAIG: dies 13 i 27
JUNY: dies 10 i 21
JULIOL: dies 15 i 29
AGOST: dies 12 i 26
SETEMBRE: dies 16 i 30
OCTUBRE: dies 14 i 25
NOVEMBRE: dies 15 i 29
DESEMBRE: dies 15 i 29

