Comencem!
El dia 7 de febrer de 2022 s’inicia el servei.
A partir d’aquesta data els residus del teu
establiment caldrà que es dipositin a la porta
seguint els dies i horaris establerts.

Què és el
porta a porta?




Lliurament gratuït de material

Illa de vianants de Rubí
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Bosses compostables per a l’orgànica
Bosses de plàstic reciclat per als envasos
i la resta
A mesura que se t’acabin les bosses, en
podràs demanar més trucant al Telèfon Verd
amb una setmana d’antelació i te les portarem
al teu establiment.
Per sol·licitar un nou contenidor o informar
d’una incidència cal contactar amb l’OPAPIC.

Per a més informació:
Oficina del Porta a Porta i Comerços
(OPAPIC)
Per resoldre dubtes, incidències i millorar
conjuntament el servei:
ecomercials@ajrubinet.cat
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Amb la recollida porta a porta
aconsegueixes:

O

Augmentar
el reciclatge
Que les fraccions reciclables
siguin d’alta qualitat

607 713 804
Les cinc fraccions disposaran d’un sistema
d’identificació electrònic per a les recollides.

Telèfon Verd
Per demanar bosses
i per dubtes sobre reciclatge:
900 130 130

*Imprès sobre paper 100% reciclat
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Disminuir la saturació
de les àrees de contenidors

Com funciona la recollida porta a porta comercial?
1.
P

Selecciona
els residus

Orgànica
Restes de menjar, paper brut de menjar,
envasos compostables, taps de suro,
restes de cafè i infusions i restes vegetals
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Dilluns
Diürn
de 13 a 14 h
Nocturn
de 20.30
a 24 h

Vidre

R

Resta
Pols d’escombrar, restes de cigarreta, residus
higiènics, draps, fregalls, precinte i tiquets
de caixa de paper tèrmic

Porta els residus especials a la deixalleria
de Cova Solera.
Truca al Telèfon Verd per a la recollida esporàdica
dels residus voluminosos que puguis generar.

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Vidre

Paper i cartró

Envasos
Resta

Envasos

Envasos de plàstic, brics, llaunes, xapes i tapes
metàl·liques, plàstic film, paper d’alumini,
bosses de plàstic i safates petites de porexpan

Dimarts

Orgànica

Ampolles i pots de vidre sense taps
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Deixa’ls a la porta
el dia i hora que pertoca

Paper i cartró
Paper, capses de cartró, bosses de paper, paper
d’embolicar, sobres, diaris, revistes i publicitat
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2.

3.

Un cop recollit, retorna
el contenidor a l’interior
de l’establiment

Com has de deixar els residus?
Orgànica amb bossa compostable
dins el contenidor, que ha d’estar
amb la tapa tancada.
Vidre dins el contenidor, que
ha d’estar amb la tapa tancada.
Envasos i resta en bossa tancada
de plàstic reciclat.

Paper dins de capses de
cartró o bosses de paper.
Cartró plegat i apilat.

Els residus s’han de deixar a la
porta del comerç, evitant que
molesti el pas de vianants.

