ProcEdimEnt pEr sOl•lIcitAr
lA vAixeLla cOmpoStabLe
i nOrmaTiva d’ús
1. Petició
Al Servei d’Atenció Ciutadana o a través
d’aquest enllaç amb una antelació d’un mes
o en casos excepcionals de 15 dies naturals.

2. Tancar comanda
El Servei Educatiu de Residus (SER)
es posarà en contacte amb vosaltres
per ajustar les quantitats
i acordar el lliurament.

3. Recollida
Recolliu la comanda a la Deixalleria Municipal
de Cova Solera segons la data acordada
(Av. Cova Solera s/n).
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4. Festa/acte
Assegureu-vos que l’espai està preparat per a fer
un bon reciclatge, indiqueu que la vaixella
es llença al contenidor marró de l’orgànica
i feu un ús adequat d’aquesta.

5. Devolució
Si us han sobrat paquets sense encetar,
escriviu en els propers 15 dies un mail a
vaixella@ajrubinet.cat indicant les quantitats
per poder organitzar la seva devolució.

6. Pagament
L’Ajuntament enviarà una carta amb el cost
de la vaixella i un compte on realitzar l’ingrés.

* Tingueu en compte que per a poder rebre la subvenció de l’Ajuntament, cal que estigueu al corrent de pagament.

Prevenció de residus
A més, per tal de prevenir residus, la normativa per a l’ús de vaixella compostable indica que:

No es pot fer ús de vaixella de plàstic.
No es poden servir begudes en llauna.
L’origen de les begudes ha de provenir
d’envasos de gran capacitat: ampolles,
tiradors, etc.
Per servir patates fregides, croquetes, olives,
fuet o altres menjars de petit format,
s’utilitzaran escuradents o punxons
de fusta.

S’utilitzaran tovallons o
bosses de paper pels entrepans.
Les patates fregides se serviran
en paperines de paper o cartró.

Recorda conservar la vaixella en un lloc
sec que no estigui en contacte directe
amb el terra i lliure de l’exposició al Sol.

Vaixella compostable disponible
Disponible

NO

Disponible

Gots de beguda freda (300ml)
Gots de beguda calenta (240ml)
Gots de cafè o xupito (120ml)
Plats petits (17cm)
Plats grans(22cm)
Plats fondos

Copes
Bosses o
paperines
de paper
Escuradents
o punxons
de fusta
Tovallons

Coberts (forquilla, ganivet i tovalló)
Forquilles
Culleres
Palets de fusta

Culleretes petites

