A Martorell sabem reciclar
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Orgànica

A Martorell estem compromesos amb la millora
del medi ambient, vetllem perquè el nostre entorn
estigui net i endreçat, i apostem pels camins més
sostenibles per aconseguir-ho.
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Vidre

Els trastos vells abandonats al carrer sense previ avís i les
escombraries deixades fora dels contenidors embruten,
molesten i poden ser perillosos.

Tria correctament les deixalles i llença-les al
contenidor de la fracció que correspongui.
Recorda que tot el que va al Rebuig no es
recicla!

Envasos

No deixis escombraries fora dels contenidors

Fes ús de la Deixalleria Municipal fixa i mòbil
i podràs gaudir de bonificacions sobre la taxa
de recollida
REBUIG

Rebuig

Informa’t-en al web
www.martorell.cat/recicla
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Oli de Cuina
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Sigre

Fes ús del servei gratuït de recollida de trastos
vells si no pots portar-los a la Deixalleria Municipal. No els deixis al costat dels contenidors
perquè ens impedeix buidar-los.
A partir d’ara es senyalitzaran amb un adhesiu de
color vermell aquelles ubicacions on es deixen
trastos vells sense previ avís, per tal que tots
prenem consciència de la importància de mantenir el poble net.
Recull sempre els excrements de la teva mascota, aviat li podrem seguir el rastre.
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Engloba tot el municipi i s’hi poden
acollir tots els ciutadans particulars de Martorell.

Per què s’ofereix?

Perquè hi ha ciutadans que volen llençar trastos vells però no
poden desplaçar-se fins a la Deixalleria Municipal pel seu
compte i evitar abandonaments a la via pública amb el risc que
això comporta.
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Què són els trastos vells?

SÍ mobles, vidres plans, fustes, matalassos, estris vells,

somiers, electrodomèstics, joguines, catifes i similars.

sostenible

NO runa, marbres, sanitaris, fibrociment, extintors, pots de
pintura plens, productes químics, bombones de butà i similars.

Quan es fa la recollida?

Els dilluns i dijous (no festius) de l’any pels matins.

Com es sol·licita?

S’ha de comunicar a les oficines de l’Ajuntament de Martorell
amb un mínim de 2 dies d’anterioritat o:
- Al telèfon 93 775 34 34 de dilluns a divendres de 8:00h a 15:00h.
- Al web www.martorell.cat/recicla i seguir les instruccions
que allà s’indiquen.

Com funciona?

El dia abans de la recollida concertada, entre les 21h i les 24h,
el ciutadà dipositarà els trastos vells a la vorera just davant del
seu portal, recolzats a la façana o a la línia d’arbres, sense
obstaculitzar el pas dels vianants. Si el carrer és molt estret i de
difícil accés, haurà de deixar-los a la cantonada més propera que
tingui prou amplitud.

Informa’t-en al web

www.martorell.cat/recicla
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