
NOU MODEL DE
RECOLLIDA DE RESIDUS

LES MASIES DE RODA

COM FUNCIONA

Més informació: 900 102 989 -  www.rro.cat                                       Informació compostadors: 619 97 00 64

REBUIG

Deixar-lo davant de casa en una bossa convencional i

dins del cubell gris, la nit abans del dia de recollida. El

cubell gris  és intransferible, porta un xip identificador

 associat a l’adreça de cad usuari. 

Es recull els dimecres.

RECOLLIDA PORTA A PORTA AMB CUBELL HOMOLOGAT

Portar-la als compostadors comunitaris quan vulguem,

obrint la tapa amb una targeta. Cal llençar-la sense bossa o

amb bossa compostable, mai amb bossa de plàstic. La clau

és intransferible ja que està associada a l’adreça de cada

usuari.

La poda i restes grans de jardí es poden deixar el 1r i 3r
dilluns de mes al costat dels compostadors.

TRASTOS I RESIDUS ESPECIALS

Servei gratuït de recollida de voluminosos (2n dimarts
de mes), Cal sol·licitar el servei trucant a  l’Ajuntament

al 93 854 00 27. També es pot fer ús de la deixalleria fixa

(c/Eduard Rifà, 74-76-Manlleu- T. 93 850 75 23).

SERVEI DE RECOLLIDA O DEIXALLERIA

Es poden treure cada dia que hi hagi servei recollida

porta a porta en una bossa a part senyalitzada amb un

adhesiu específic. Els adhesius els facilita l’Ajuntament.

En cas de no poder desplaçar-vos a l’Ajuntament podeu

descarregar-vos   les etiquetes per a bolquers per poder-

les imprimir sobre paper adhesiu i enganxar-les a les

bosses (www.rro.cat/municipis).

RECOLLIDA DE BOLQUERS, COMPRESES I TÈXTIL SANITARI

MULTIPRODUCTE

Deixar davant de casa en una bossa convencional

lligada, la nit abans del dia de recollida. El cartró

gran es pot deixar a granel, ben plegat. 

Es recull els dimarts i divendres.

RECOLLIDA PORTA A PORTA AMB BOSSA

VIDRE

Cal dipositar-lo quan vulguem als 

contenidors verds del carrer, com fins ara.

ALS CONTENIDORS VERDS

A casa, cal que separem els residus en les 4 fraccions habituals: 
Multiproducte, Rebuig, Vidre i Orgànica

ORGÀNICA ALS COMPOSTADORS COMUNITARIS


