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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.

Problemàtiques detectades....

Massa sovint els contenidors de fracció vegetal contenen 
altres tipologies de residus (cartrons, bosses de rebuig,...) 
barrejades entre les restes de poda.

En aquests casos a l’abocador específi c a on es gestiona 
la poda NO ho accepten, i sovint cal llençar-ho com a 
rebuig… 

UNA SELECCIÓ INCORRECTA DELS RESIDUS ENS 
PERJUDICA A TOTS I TOTES, COMPORTANT UNS 
COSTOS MÉS ELEVATS (ECONÒMICS I AMBIENTALS)!

Tenint en compte que els contenidors de poda estan 
junt als contenidors de les altres fraccions de 
residus, no es considera difícil poder-ne fer una bona 
separació
 
Cal evitar que en els contenidors de fracció vegetal 
hi vagi a parar una altra tipologia de residus (per això 
s’ha d’abocar la poda sense bosses de plàstic) per a fer 
possible la seva correcta gestió i pel benefi ci de tota la 
població! 
En cas contrari, es deixarà d’oferir aquest servei.

APLICABLE A LES
URBANITZACIONS

CONSIDERACIONS SOBRE LA 
RECOLLIDA DE PODA:

Cal realitzar una correcta separació dels residus!



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 CONTENIDOR 

MARRÓ DE LA FRACCIÓ 
ORGÀNICA (FORM), poden 
anar barrejades amb les restes 
orgàniques de menjar. 

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)

SENSE UTILITZAR BOSSES, CAL 
DIPOSITAR-HO DIRECTAMENT 
DINS ELS CONTENIDORS 
DE FRACCIÓ VEGETAL 
PRESENTS AL CARRER 
(específi cs per aquesta fracció) 
O A L’ÀREA D’APORTACIÓ (en 
el cas de la Urb. Can Rossell).

*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...

En les urbanitzacions de Casablanca i 
Muntanya Rodona on la recollida es fa amb el 
sistema de contenidors al carrer es disposa 
de contenidors específi cs de fracció vegetal, en els 
quals cal dipositar-hi les restes de poda. En el cas 
de la urbanització Can Rossell es disposa d’una 
àrea d’aportació de poda directament al terra.

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

RESTES VEGETALS DE MIDA GRAN (PODA)

Branques d’arbres i arbustos, poda de tanques 
vegetals, poda de plantes enfi ladisses...CADA COSA AL SEU LLOC...


