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SERVEI DE 
RECOLLIDA 
DE PODA

Les restes vegetals de poda i jardineria són un residu 
habitual en el nostre municipi. Aquest residu cal 
separar-lo de la resta de fraccions per tal de fer-ne 
una gestió correcta, duent-lo a plantes de trituració 
i producció d’adob (compost). Si no es separa 
correctament, i va a parar a l’abocador, es perd aquest 
recurs i no es pot aprofi tar.

1- Vine a recollir un sac especial per a 
les restes vegetals a l’Ajuntament (1r pis)

2- Omple el sac amb les restes de poda petites que 
tinguis (no l’omplis en excés per a que sigui manejable 
pels operaris). En cas de les branques, fes-ne un feix 
(lliga-les amb un cordill) i treu-les a part.

3- Avisa prèviament al dia de recollida 
a l’Ajuntament (telf. 93 899 30 11). Com 
a màxim cal avisar el dimecres anterior.
Fes un ús moderat del servei. En cas de 
grans quantitats porta-ho a la deixalleria directament.

4- Deixa el sac i/o feixos davant de casa el matí de 
divendres i t’ho passaran a recollir sense cost. El 
sac el buidaran i el tornaran a deixar per a que es pugui 
reutilitzar en altres ocasions.

APLICABLE ALS NUCLIS

INSTRUCCIONS DEL NOU SERVEI DE 
RECOLLIDA DE PODA:

La recollida es realitzarà els DIVENDRES

Massa ple



Les restes vegetals són tots els residus orgànics 
d’origen vegetal procedents del nostre hort o 
jardí i que es generen quan fem tasques com 
esporgar arbres o arbustos, tallar la gespa, treure 
la fullaraca,...

DIPOSITA-LES AL CUBELL DE LA FRACCIÓ 
ORGÀNICA (FORM), poden anar barrejades amb les 
restes orgàniques de menjar. 

Seguirà la recollida habitual mitjançant 
contenidor al carrer o Porta a Porta 
(PaP), segons el nucli que correspongui. 
En el cas del PaP si el volum és gran, es 
pot treure en una bossa a part al costat 
del cubellet de la FORM (preferentment 
amb una anotació de què hi ha per a que 
els operaris ho identifi quin fàcilment). 

RECORDA QUE LES RESTES DE PODA
ES PODEN DUR A LA DEIXALLERIA
(Oberta els dijous de 9 a 14h i de 16 a 19h,

i els dissabtes de 9 a 14h)

Es retiren els contenidors de poda presents al carrer, 

T’HO RECOLLIM A LA 
PORTA DE CASA 
(recollida cada divendres, 
previ avís  a l’Ajuntament) 

*Les restes de mida gran, trigarien molt més temps 
en compostar-se que les petites. Per això cal recollir-
les separadament, per ser triturades posteriorment i 
facilitar el procés.

Hi haurà 2 circuits separats de recollida...

A partir del mes de novembre de 2013 en els 
nuclis de població es retiraran els contenidors de 
poda i s’implantarà un nou sistema de recollida 
d’aquesta fracció.

QUÈ SÓN LES RESTES VEGETALS?
RESTES VEGETALS DE MIDA PETITA
Gespa, plantes marcides, fulles, restes de l’hort,...

RESTES VEGETALS LLENYOSES i/o 
DE MIDA GRAN (poda)
Branques d’arbres i arbustos, poda de tanques 
vegetals, poda de plantes enfi ladisses...

CADA COSA AL SEU LLOC...


