
Catàleg de 
recursos mediambientals
per als serveis municipals

Els coneixes? Demana’ls!

A Rubí, cada 
acció municipal
té en compte
el medi ambient



correu electrònic

inforesidus@ajrubi.cat

pàgina web

www.rubi.cat/residus

rubinet a les xarxes socials

Telèfon Verd
������������� ������������

trucada gratuïta

Suport mediambiental 
a serveis i entitats

Servei Educatiu de Residus



Des dels serveis municipals podem fer una tasca 
sobre prevenció i selecció de residus excepcional! 

A les dependències municipals hi tenen accès 
personal laboral i usuaris que generen residus i que 
cal gestionar correctament. Des dels serveis munici-
pals també es promouen activitats a la ciutat que 
han de tenir en compte la prevenció, la selecció i la 
gestió dels residus, ja que el seu impacte té greus 
conseqüències en el medi ambient.

L’administració, des de diferents àmbits d’actuació, 
té la capacitat d’incidir i promoure accions per tal de 
reduir l’impacte que aquests residus produeixen al 
medi ambient.

Aquí teniu a l’abast les activitats que porta a terme 
el Servei Educatiu de Residus, accions i eines per 
difondre gestos més respectuosos amb el nostre 
entorn.

Contacteu amb nosaltres a través del correu 
electrònic inforesidus@ajrubi.cat.

Teniu una idea per protegir 
el medi ambient? 

Fem-la possible!

Aquest catàleg està imprès en paper 100% reciclat.

Amb la col·laboració de:
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Sobre prevenció de residus

Sobre selecció de residus

Sobre gestió de residus

Altres activitats

Eines de comunicació

Annexos

Vaixella per a l’ambientalització d’actes
Jocs de gran format
Jocs de taula
Exposicions
La Trocalleria

Contenidors
Serveis de deixalleria

Compostatge
Plantes de tractament de residus

Activitats formatives
Fires al carrer, 
celebracions mediambientals
I quan fem grans actes...

Publicacions
Digital

Cartell vaixella compostable
Ecotrivial
Ecojoc de l’Oca
Fes rutllar el cicle de la matèria orgànica
I trio perquè em toca...
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El millor residu és aquell que no es produeix

L’Ajuntament de Rubí posa a disposició diversos 
serveis, que caldria conèixer, per ambientalitzar 
festes i celebracions sense generar grans quantitats 
de residus.  

��
��

��
��
��

��
��

��
��

��

La vaixella reutilitzable
La vaixella compostable

Ecotrivial
Ecojoc de l’Oca
On va què?

Joc del reciclatge
On va què?

Fes rutllar el cicle de la matèria orgànica
I trio perquè em toca...

La Trocalleria

Vaixella per a l’ambientalització d’actes

Jocs de gran format

Jocs de taula

Exposicions

Intercanvi d’objectes al carrer

Sobre

prevenció
de residus...
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Vaixella per a l’ambientalització d’actes Vaixella per a l’ambientalització d’actes

La vaixella reutilitzable

Es pot llogar a la Deixalleria de Cova Solera per fer 
més sostenibles les festes i celebracions (plats grans 
i petits, coberts, gots, copes de cava, gerres, 
porrons...), fins a unes 150 unitats, aproximada-
ment.

El lloguer implica l’aportació d’una fiança que 
després es retorna si no s’ha malmès cap element. 
Per reservar-la cal dirigir-se a la Deixalleria de Cova 
Solera.

Aquest servei no té cap cost per a les activitats 
organitzades per serveis municipals.
 

Taula de preus 2016

Vaixella reutilitzable Vaixella compostable

Deixalleria de Cova Solera 
Avinguda Cova Solera s/n
936 994 995

El servei de
lloguer inclou
la neteja
posterior!

Plats

Coberts

Gots

Altres

Gots

 

Elements vaixella
reutilitzable Preus1

Sopers

Plans

Postres

Forquilla

Ganivet

Cullera

Cullereta

Grans

Cafè

Copa de cava

Porró

Gerra

Safata

Plàstic retornable 

0,10 €/unitat

0,10 €/unitat

0,10 €/unitat

0,01 €/unitat

0,01 €/unitat

0,01 €/unitat

0,01 €/unitat

0,10 €/unitat

0,10 €/unitat

0,10 €/unitat

0,20 €/unitat

0,20 €/unitat

0,20 €/unitat

2,5 €/paquet21  Preus públics 2016, amb bonificació del 50% inclosa.
2 Paquet de 100 unitats.



04

Vaixella per a l’ambientalització d’actes

La vaixella compostable

D’un sol ús, per a les celebracions de festes populars 
i grans actes. 

Aquests elements compostables suposen un residu 
menys problemàtic per al medi ambient que les 
vaixelles d’un sol ús fetes d’altres materials. 

Es pot demanar, amb una antelació mínima de dues 
setmanes, fent una petició de servei si és per un 
servei municipal i amb un imprès de sol·licitud a les 
oficines de l’OAC, en cas de ser una entitat. El preu 
final de la vaixella compostable per a les festes pop-
ulars té una bonificació del 80% del seu cost per a 
les entitats3. 

Els ciutadans particulars poden adquirir aquesta 
vaixella al Punt d’Informació sense bonificació. 

Taula de preus 2016

El got compostable també és reutilitzable!

Got 300 ml
Begudes fredes
(Aigua, suc, 
refresc, combinat, 
mojito, canyeta)

Got 240 ml
Begudes calentes
(Infusió, xocolata, 
cafè amb llet, 
copa de vi) 

Tassa cafè
Cafè sol, 
cafè tallat, 
chupito

Bol 400 ml
Aperitiu, menjar 
de cullera

Plat pla 17 cm4

Aperitiu, postres, 
plat petit sense suc

Plat pla 22 cm4

Plats combinats, 
plats sense suc

Joc de coberts
amb tovalló

Forquilla5

Cullera
Plats amb suc, 
pastissos

Palet de fusta
Remenar cafè
 

75 u.

50 u.

80 u.

125 u.

175 u.

125 u.

1 forquilla
1 ganivet
1 tovalló

100 u.

100 u.

10 u.
 

9 € 

4 €

4 €

11,25 € 

12,25 €

15 €

0,26 €

13 €

13 €

0,4 €
 

1,8 € 

0,8 €

0,8 €

2,25 €

2,45 €

3 €

0,05 €

2,6 €

2,6 €

0,1 €
 

Elements vaixella
compostable
i usos recomenats

Unitats /
paquet

Preu 
públic 

Preu per paquet 

Preu 
subvencionat 
entitats

Més detalls de les condicions a les ordenances fiscals de preu 
públic de la vaixella.

Per servir els entrepans, no utilitzem plats. Utilitzem tovallons 
o bosses de paper (mai plàstic o alumini). Servim les patates 
fregides en paperines de paper o cartró que es poden llençar 
dins el cubell de matèria orgànica.

Per punxar patates, olives, fuet, o altres menjars de petit 
format, no utilitzem forquilles. Utilitzem escuradents o pun- 
xons de fusta (també compostables). 

3

4

5
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Jocs de gran format

Ecotrivial

Ecotrivial

Descripció:

Convida a resoldre tots els enigmes que tinguem 
sobre la prevenció i gestió de residus.

Consulteu a l’Annex I el detall del taulell.

Jugadors:

De 2 a 5 jugadors o equips.

L’ideal és que siguin grups de 2 o 3 infants.

Característiques:

1 taulell de lona de 3 x 5 m

5 fitxes rodones fetes de roba, d’uns 60 cm de 
5 diàmetre i 40 cm d’alçada

5 “formatgets” per fitxa 

1 dau fet de roba de 30 cm, aproximadament

Cridaners, gegants, fàcils de manipular... si t’han 
cridat l’atenció pots contactar amb nosaltres. 

Pensats per cedir-los a escoles, però també a fires o 
activitats d’entitats i serveis municipals; són de 
format gegant i fàcils de manipular en grup6. 

Les escoles els poden sol·licitar a través de la Guia 
d’Activitats del Servei d’Educació. 

Si sou una entitat o servei municipal, podeu 
contactar amb nosaltres: inforesidus@ajrubi.cat.

Una manera
divertida
d’aprendre!

La cessió dels jocs és exclusivament del material. El personal 
que dinamitza l’activitat corre a càrrec del sol·licitant.

6
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On va què? Ecojoc de l’Oca

Ecojoc de l’Oca

Descripció:

Una manera d’aprendre tot el que fa referència a la 
selecció i a la prevenció de residus. Tot un recull de 
preguntes i proves per als més petits.

Vegeu el detall del taulell a l’Annex II. 

Jugadors:

De 2 a 5 jugadors o equips

Ideal per  jugar-hi en família, amb els companys de 
classe, amb els amics del barri...

Característiques:

1 taulell de lona de 3 per 3 m

4 fitxes amb forma de cilindre d’aproximadament      
4 uns 40 cm d’alçada

1 dau fet de roba de 30 cm aproximadament

On va què?

Descripció:

Aquest joc està elaborat amb material reutilitzat i el 
seu objectiu és aprofundir en conceptes com els 
errors més comuns quan seleccionem residus o 
saber quins són els residus especials.

Jugadors:

2 persones o 2 equips de qualsevol edat

Ideal per a parelles, grups, famílies...

Característiques:

1 taulell gegant format per 72 caixes de fruita

2 caixes de fruita (1 per equip) a mode de marcador

2 retoladors de pissarra blanca

2 esborradors

Jocs de gran format Jocs de gran format
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Jocs de taula

On va què? Joc del reciclatge

On va què?

Descripció:

Versió en format joc de taula de l’On va què? 
gegant. Està construït amb fusta reutilitzada.

Les escoles el poden sol·licitar a través de la Guia 
d’Activitats del Servei d’Educació; però si no hi teniu 
accés, podeu contactar amb nosaltres a través d’in-
foresidus@ajrubi.cat. 

Jugadors:

16 jugadors (si es juga individualment)

32 jugadors (si es juga en parelles)

Característiques:

8 jocs de taula presentats dins d’una caixa

8 targetes amb les instruccions del joc

8 retoladors de pisarra blanca

8 esborradors

 

Joc del reciclatge

Descripció:

Joc de cartes amb el qual s’aprèn com difondre l’im-
pacte que produeixen els residus i els beneficis que 
el reciclatge té sobre el medi ambient. 

Jugadors:

De 2 a 4 jugadors

Característiques:

Paquet amb 16 cartes

Adequats per passar una estona divertida 
aprenent! Per a sol·licitar-los cal enviar un correu a 

inforesidus@ajrubi.cat.



Exposicions

... i trio perquè em toca!

Són uns 5 o 6 plafons de 3 m de llarg x 2 m d’alçada 
on s’explica què passa amb els residus des que van 
al contenidor fins que arriben als centres de tracta-
ment de residus. 

Es refereix al residus de recollida selectiva: paper i 
cartró, envasos, orgànica, vidre i resta. Podeu veure 
el contingut dels plafons que formen l’exposició a 
l’Annex IV. 

Fes rutllar el cicle de la matèria 
orgànica

Són  fins a 8 plafons de 3 m de llarg x 2 m d’alçada 
on s’explica tot el cicle de la matèria orgànica; des 
que la llencem al cubell de matèria orgànica 
domèstic fins que torna a la terra com a compost.

Podeu adaptar el nombre de plafons, segons l’espai  
de què disposeu. Consulteu el contingut de cadas-
cun dels plafons a l’Annex III.

Fes rutllar el cicle de la matèria orgànica

... i trio perquè em toca!

Són exposicions que es poden cedir per posar en 
espais molt grans i transmetre informació sobre els 
residus. Contacteu amb nosaltres si teniu interès 

per alguna de les dues!

Es pot adaptar 
el nombre de 
plafons a l’espai 
de què es disposi. 

08



Intercanvi d’objectes al carrer
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La Trocalleria

Espai setmanal d’intercanvi d’objectes de manera 
gratuïta, on podem tobar oportunitats a canvi d’allò 
que ja no necessitem.

Uns patins per una pilota, un gerro per un marc de 
fotos, un ventilador per una cafetera...

A la Trocalleria podem intercanviar els objectes que 
ja no necessitem i estan en bon estat per altres que 
han donat altres ciutadans7.

Per a més informació d’aquest servei, consulteu el 
web www.rubi.cat/residus o envieu-nos un correu 
electrònic a inforesidus@ajrubi.cat.

La Trocalleria

Horari i ubicacions

El servei de La Trocalleria funciona tots els dissabtes 
del mes de 10.30 a 14 h (excepte festius) en diferents 
ubicacions de la ciutat:

“Amb La Trocalleria
allarguem la vida als productes,

reduïm residus i cuidem el medi ambient.”

7 Es poden portar un màxim diari de 10 objectes per 
intercanviar. Aquests objectes no poden superar els 50 x 50 
cm i el seu pes ha de ser inferior a 25 kg.

Si voleu obtenir un benefici econòmic dels vostres 
objectes, recordeu que a Rubí també existeixen 
botigues de 2a mà on vendre’ls. 

Consulteu-les a la llista d’establiments verds al web 
municipal: 
www.rubi.cat/residus (Reutilitza i repara)

1r dissabte · Plaça Doctor Pearson

2n dissabte  · Plaça del Mercat

3r dissabte · Rambla del Ferrocarril

4rt dissabte · Plaça de Catalunya
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Cada cosa al seu lloc

Una sola pila de botó pot arribar a contaminar 
600.000 litres d’aigua!
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Mòduls de papereres de brossa selectiva
Paperera de paper i cartró
Bosses de recollida selectiva domèstica
Cubell domèstic de brossa orgànica
Contenidors de piles
Mòduls de contenidors de selectiva per a 
festes populars

Residus a les deixalleries
Deixalleria de Cova Solera
Deixalleria mòbil
Minideixalleria del Mercat Municipal
Recollida d’esporga 
Recollida de mobles i trastos vells

Contenidors

Serveis de deixalleria

Sobre

selecció
de residus...



Contenidors

Mòduls de papereres de brossa 
selectiva

Per facilitar la selecció de residus, es disposa d’un 
conjunt de papereres. 

Només és possible reciclar correctament els dife- 
rents materials si es dipositen al lloc corresponent 
quan els llencem. 

Si necessiteu renovar els contenidors o sol·licitar-ne 
algun més, no dubteu a enviar un correu electrònic 
a inforesidus@ajrubi.cat. 
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Mòduls de papereres de brossa selectiva

Paperera de paper i cartró

Separar 
és reciclar!

Paperera de paper i cartró

Pensada per a grans quantitats de paper. 

Si s’ha malmès o és necessari posar-ne en nous 
punts, cal que ens ho feu saber per mitjà d’un 
correu electrònic a inforesidus@ajrubi.cat.



Contenidors

Cubell domèstic de brossa orgànica

Per seleccionar els residus orgànics a casa. També es 
pot sol·licitar a les deixalleries mòbils.

Consulteu els punts de parada i horaris de les dei- 
xalleries mòbils a l’imprès Els residus especials a les 
Deixalleries adjunt a aquest dossier, o al web 
www.rubi.cat/residus (On llencem?> Deixalleries).

Cubell domèstic de la brossa orgànica

Bosses de recollida selectiva domèstica

Bosses de recollida selectiva domèstica

Les bosses de recollida selectiva domèstica de tres 
colors són l’eina per seleccionar els residus a casa. 
Es poden sol·licitar a les deixalleries mòbils.

Consulteu els punts de parada i horaris de les dei- 
xalleries mòbils a l’imprès Els residus especials a les 
Deixalleries adjunt a aquest dossier, o al web 
www.rubi.cat/residus (On llencem?> Deixalleries).

12



Sóc petita,
però un residu
perillós! 

Contenidor de piles

Els residus especials, per la perillositat ambiental 
que comporten, requereixen uns contenidors espe-
cials. 

Els contenidors de piles estan distribuïts per tota la 
ciutat (escoles, comerços, entitats, dependències 
municipals...) i se’n poden sol·licitar per a noves 
ubicacions. Quan són plens, cal que truqueu de 
manera gratuïta al Telèfon Verd.

Telèfon Verd
900 130 130 I 936 999 801 

Contenidor de piles

Mòduls de contenidors de brossa selectiva per a festes populars

Mòduls de contenidors de brossa selec-
tiva per a festes populars

Bateries de contenidors de 240 l per a grans actes en 
què es genera gran quantitat de residus que cal 
seleccionar correctament, ja que l’impacte ambien-
tal d’aquest volum de residus també és molt gran. 

Cal que els demaneu amb una antelació mínima de 
2 setmanes amb una Petició de Servei, si sou un 
servei municipal, o amb un imprès de sol·licitud a 
les oficines de l’OAC, si sou una entitat.
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Serveis de deixalleria

Interior de la deixalleria mòbil

Tres tipus de residus

Residus especials:
Piles, pintures, bombetes, petits electrodomèstics, 
aerosols, cables elèctrics, material electrònic...

Residus que requereixen un tractament especial de 
reciclatge:
Oli usat, fluorescents, dissolvents, medicaments, 
cosmètics, bateries, radiografies, productes tòxics, 
tòners i cartutxos...

Residus susceptibles d’entrar en circuits de reuti- 
lització:
Llibres, roba, joguines, ampolles de cava...

Els serveis de deixalleria permeten a la ciutat  poder 
seleccionar correctament els residus que no tenen 
cabuda als contenidors de la ciutat.
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A totes les 
deixalleries

Deixalleria de Cova 
Solera i deixalleries 
mòbils

On cal portar cada residu

“A la deixalleria reciclem, reutilitzem i 
cuidem el medi ambient”



Deixalleria de Cova Solera

Deixalleria de Cova Solera

Tal com diu l’ordenança municipal núm. 16, els rubi-
nencs que facin ús de la deixalleria municipal de 
Cova Solera rebran una bonificació en la taxa de 
residus en funció del nombre de visites.

Quan l’usuari porti els residus a la deixalleria de 
Cova Solera, només podrà optar a la bonificació si 
mostra la targeta que l’identifica com a usuari 
d’aquesta Deixalleria; també s’ha de donar la 
condició que les visites siguin en diferents dies de 
l’any.

Pel que fa al període de la bonificació, s’entendrà 
que farà referència a les visites que es duguin a 
terme durant l’any natural anterior.

No s’aplicarà la bonificació a particulars, els residus 
dels quals siguin objecte de recollida selectiva als 
contenidors ubicats en la via pública (vidre, paper- 
cartró, envasos, matèria orgànica o resta).

A banda dels residus especificats al quadre de la 
pàgina anterior, a la deixalleria municipal de Cova 
Solera s’hi poden aportar aquells residus que, pel 
seu volum, no es poden recollir a la resta de deixa- 
lleries de la ciutat.

·  Vidre pla (miralls, finestres...)
·  Ferros, ferralla i metalls voluminosos
·  Voluminosos (mobles, electrodomèstics...)
·  Runa
·  Pneumàtics
·  Branques i restes d’esporga
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Deixalleria de Cova Solera
Av. Cova Solera s/n
936 994 995

Horari:

De dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 19h
Dissabtes de 9 a 15h i diumenges de 9 a 14h 
(festius tancat)

Aportacions anuals 

5 aportacions (mínim)

De 6 a 10 aportacions

Més de 10 aportacions

Bonificació

      10 %

      15 %

      20 %



Serveis de deixalleria

Minideixalleria del Mercat Municipal

Petita deixalleria ubicada al final del passadís cor- 
responent a l’entrada Cal Gerrer / LLobateras. 

Podem aprofitar les visites al Mercat Municipal per 
portar al carret d’anar a comprar els residus que s’hi 
poden aportar i fer de la Minideixalleria la nostra 
primera parada.

Roba i sabates, cartutxos de tinta i tòners, oli de 
cuina usat... Consulteu la graella de la pàgina 14 per 
saber tots els tipus de residus que hi podeu aportar.

Mercat Municipal
C/ Cal Gerrer s/n
935 887 033

Horari: 

Dilluns de 8 a 13h
Dimarts i dimecres de 7.30 a 13.30h
Dijous de 7.30 a 13.30 i de 17 a 20h
Divendres de 7 a 20h
Dissabte de 7 a 14.30h
(diumenges i festius tancat)

Deixalleria mòbil

Deixalleria mòbil

“Tens una cita amb la deixalleria mòbil”

Actualment existeixen 75 punts distribuïts per la 
ciutat, en els quals la deixalleria mòbil té parada un 
cop per setmana.

A l’esquema de la pàgina 14 aparéixen especificats 
tots els residus que s’hi poden aportar. 

Consulteu quin és el punt de parada més proper a la 
vostra entitat i el seu horari a l’imprès que s’adjunta 
a aquest document: Els residus especials a les Dei- 
xalleries, al nostre web www.rubi.cat/residus o al 
mapa que apareix al mateix web, per conèixer els 
diferents punts de recollida.
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RECIPIENTS D’OLI BUITS

CARTUTXOS DE TINTA
I TÒNERS

Minideixalleria del Mercat Municipal



Trucada
i serveis
gratuïts!

Recollida d’esporga 
(restes vegetals del jardí)

Els jardins i horts generen un gran volum de restes 
vegetals les quals, si es llencen en grans quantitats, 
poden col·lapsar els contenidors de matèria orgàni-
ca dels carrers.

Per això, podeu portar-les a la deixalleria municipal 
de Cova Solera o bé trucar al Telèfon Verd, on us 
diran quan passaran a buscar-les pel portal de casa. 
Només caldrà que les deixeu lligades a la vorera de 
casa en un lloc on s’evitin molèsties als ciutadans. 

Les restes petites de vegetals com ara fulles, gespa, 
males herbes i branquillons, cal dipositar-les dins 
del contenidor de matèria orgànica del carrer. 

Amb totes les restes vegetals recollides es genera 
compost, igual que amb les restes orgàniques 
convencionals dipositades al contenidor marró. 

Aquest adob orgànic natural s'utilitza per a tasques 
de jardineria i en agricultura.

Recollida de mobles i trastos vells

L’objectiu és eliminar la presència d’aquests residus 
voluminosos als carrers de la ciutat i de l’entorn dels 
contenidors, ja que entorpeixen el pas dels vianants 
i dels vehicles, i a més a més donen una imatge de 
brutícia i deixadesa de la ciutat, a part de dificultar 
la utilització i el buidatge dels contenidors. 

Per això, si heu de llençar mobles podeu portar-los 
a la deixalleria municipal de Cova Solera o bé trucar 
al Telèfon Verd, on us diran quan passaran a 
buscar-los. 

Només caldrà que els deixeu, el dia i l’hora que 
concerteu prèviament, a la vorera de casa, en un 
lloc on s’evitin molèsties als ciutadans.
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Servei de recollida de mobles i trastos vells Servei de recollida d’esporga

Telèfon Verd
900 130 130 I 936 999 801



Sobre

gestió
de residus...
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Transformem els residus en recursos

Sabíeu que el tractament dels residus pot aportar 
noves oportunitats?
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��

Compostador
Compost

Visites concertades a les plantes de 
tractament de residus

Compostatge

Plantes de tractament 
de residus



Compostatge Plantes de tractament 
de residus

Deixalleria de Cova Solera

Tal com diu l’ordenança municipal núm. 16, els rubi-
nencs que facin ús de la deixalleria municipal de 
Cova Solera rebran una bonificació en la taxa de 
residus en funció del nombre de visites.

Quan l’usuari porti els residus a la deixalleria de 
Cova Solera, només podrà optar a la bonificació si 
mostra la targeta que l’identifica com a usuari 
d’aquesta Deixalleria; també s’ha de donar la 
condició que les visites siguin en diferents dies de 
l’any.

Pel que fa al període de la bonificació, s’entendrà 
que farà referència a les visites que es duguin a 
terme durant l’any natural anterior.

No s’aplicarà la bonificació a particulars, els residus 
dels quals siguin objecte de recollida selectiva als 
contenidors ubicats en la via pública (vidre, paper- 
cartró, envasos, matèria orgànica o resta).

A banda dels residus especificats al quadre de la 
pàgina anterior, a la deixalleria municipal de Cova 
Solera s’hi poden aportar aquells residus que, pel 
seu volum, no es poden recollir a la resta de deixa- 
lleries de la ciutat.

·  Vidre pla (miralls, finestres...)
·  Ferros, ferralla i metalls voluminosos
·  Voluminosos (mobles, electrodomèstics...)
·  Runa
·  Pneumàtics
·  Branques i restes d’esporga

Compostador

Subvencionat parcialment, es facilita a la formació 
anual que es fa en el marc dels actes del Dia de la 
Terra (pels volts del 22 d’abril). Us hi heu d’inscriure 
al Telèfon Verd o enviar un correu electrònic a 
inforesidus@ajrubi.cat.

Compost

Si no podeu elaborar compost a casa, podeu acon-
seguir-ne a la deixalleria de Cova Solera i a les dei- 
xalleries mòbils fins a un màxim de 25 litres al mes. 

Porteu un cubell o bossa a la deixalleria per recol-
lir-lo! 

La xarxa de compostatge de Rubí ja compta amb 
gairebé 400 punts a la ciutat.

Durant l’any es fa seguiment i es dóna suport a la 
tasca perquè es pugui aconseguir un adob natural 

amb les restes orgàniques. 

Visites concertades a les plantes de 
tractament de residus 

El Consorci de Residus dels Vallès Occidental gestio-
na el Centre de Tractament de Residus del Vallès 
(Vacarisses) i la Planta de Compostatge de Can 
Barba (Terrassa). 

És interessant visitar aquests espais, que no són 
oberts al públic normalment, i veure en què es 
transforma allò que llencem, i també què passa 
quan no seleccionem correctament. 

Les associacions poden organitzar-se i fer una visita 
contactant amb nosaltres a través de l’adreça elec-
trònica inforesidus@ajrubi.cat.
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Compostador Centre de Tractament de Residus del Vallès



Les vivències són el millor aprenetatge

Podeu ser còmplices de la promoció i el foment 
d’una consciència ambiental mitjançant accions 
més participatives. 
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EcoTallers en clau Re 
Formacions i xerrades
Dimecres Manetes

Dia de la Terra 
Dia Mundial del Medi Ambient
Setmana Europea de la Prevenció de Residus

Aspectes a tenir en compte

Activitats formatives

Fires al carrer,
celebracions mediambientals

I quan fem grans actes...

Altres

activitats
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Activitats formatives

EcoTallers en clau de Re

EcoTallers en clau de Re

Els EcoTallers estan pensats com una eina per a 
compartir coneixement. Són tallers gratuïts sobre 
temàtiques relacionades amb la reutilització, la 
reparació i el reciclatge (elaboració de sabó amb oli 
usat, creacions amb roba vella, reparació de petits 
electrodomèstics, recuperació de vaixella antiga, 
entapissat de cadires...).

Els tallers són oberts a tota la ciutadania i els 
imparteixen persones que col·laboren voluntària-
ment amb el servei per difondre, principalment, 
una actitud més sostenible. 

Si algun servei municipal creu que pot col·laborar 
difonent la informació als ciutadans, cedint l’espai o 
aportant formadors, poseu-vos en contacte amb 
inforesidus@ajrubi.cat.

Formacions i xerrades

Si teniu interès sobre alguna temàtica relacionada 
amb la prevenció i selecció dels residus, podeu 
gaudir de formacions a mida o xerrades que com-
plementin els coneixements del servei, o de les 
entitats i ciutadans amb els que treballeu habitual-
ment, per a que pugui dur a terme accions de 
sensibilització ambiental. Ens podeu enviar un 
correu electrònic a inforesidus@ajrubi.cat.

Animeu-vos!

21

Dimecres Manetes

El quart dimecres de cada mes, de 18 a 21h, ens 
trobem a l’Ateneu Municipal amb un professional 
que ens ofereix assessorament i ajuda en la repa-
ració dels petits electrodomèstics que tenim espatl-
lats. 

Es tracta d’una activitat gratuïta que no requereix 
inscripció prèvia per poder participar. 

Porteu la vostra torradora, màquina d’afaitar, bate-
dora, etc.. i si es pot reparar, ho farem junts!

Ateneu Municipal
C/ Xile, 1



Fires al carrer, celebracions mediambientals

Visita a Can Serrafossà Mercat de 2a mà

Dia de la Terra · 22 d’abril

Pels volts de la data del Dia de la Terra s’organitzen 
accions relacionades amb la cura de l’entorn natural 
de Rubí, així com activitats que ens fan descobrir 
racons de la ciutat amb encant, com ara les masies. 

Tenim l’oportunitat de conèixer productes agrícoles, 
de compostatge i horticultura, de recollida de 
residus en espais naturals, iniciatives de consum 
responsable amb el medi... 

Són activitats que es fan tant en la Fira de la Terra 
(al matí del dissabte més proper al 22 d’abril) com 
durant la resta de la setmana.

Hi estan convidades totes les entitats i persones de 
la ciutat que puguin donar a conèixer la relació que 
la ciutat ha tingut i té amb la terra.

Dia Mundial del Medi Ambient · 
5 de juny

A Rubí, centrem el Dia Mundial del Medi Ambient 
en la reutilització, la reparació i el reciclatge. 

Comerços de segona mà, punts d’intercanvi d’ob-
jectes, comerços que fan reparacions amb l’objectiu 
d’allargar la vida útil dels objectes...

Si creieu que el vostre servei o les entitats amb les 
que treballeu, poden participar o aportar alguna 
iniciativa a favor del reciclatge i de la prevenció de 
residus, amb un compromís clar envers la cura del 
medi ambient, no dubteu a transmetre’ns-ho a 
inforesidus@ajrubi.cat i us donarem tot el suport 
possible.

En cas que com a servei municipal us hi vulgueu 
afegir i participar en alguna d’aquestes propostes 
envieu un missatge a inforesidus@ajrubi.com.
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Jornada de neteja a Can Tirarïes

Al llarg d’una setmana es duen a terme accions 
relacionades amb la temàtica anual concreta. 

La celebració comença amb la Gran Acció al carrer el 
dissabte al matí en la qual tenen lloc un seguit 
d’iniciatives respectuoses amb el medi ambient i 
impulsades per rubinencs (entitats, comerços, 
escoles, projectes...).

Al llarg de la setmana continuen les activitats amb 
els Ecotallers, les accions sobre reparacions, els 
punts d’ intercanvi... En cada activitat es calcula la 
quantitat de residu estalviat gràcies a les accions de 
prevenció.

Hi ha moltes maneres de participar-hi!

Podeu presentar un projecte propi  i inscriure‘l en 
les accions a l’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC) com han fet els projectes Pesa i Pensa de 
Campos Estela i els Caçadors de Trastets, ambdós 
finalistes del Premi Europeu de Prevenció de Resi-
dus. 

Si creieu que el vostre servei o les entitats amb les 
que treballeu, poden participar o aportar alguna 
iniciativa relacionada amb aquest àmbit, no dubteu 
a transmetre’ns-ho a inforesidus@ajrubi.cat i us 
donarem tot el suport possible. 

Com
participar-hi?
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Setmana Europea 
de la Prevenció 
de Residus ·
 3a setmana de novembre

Agència de Residus de Catalunya
www.residus.gencat.cat

European Week for Waste Reduction
www.ewwr.eu/ca



El menjar

Ajustem les quantitats per prevenir el malbarata-
ment alimentari. 

A Catalunya es llencen al voltant de 40 quilos d’ali-
ments aprofitables per persona i any. Intentem 
reduir aquesta xifra i, si ens sobra menjar, no el 
llencem, el repartim entre els participants, el 
congelem...

Per a estalviar el màxim de residus, consulteu al 
web www.ajrubi.cat/residus la Guia per a la 
Prevenció de Residus Alimentaris.

La vaixella reutilitzable 

Adequada per a actes fins a 150 comensals.

Té un cost molt baix, el lloguer inclou el servei de 
neteja, és més còmoda d’utilitzar, aporta millor 
presència i zero residus!

El got reutilitzable de plàstic 

Disponibilitat: 2.000 unitats. 

És el got més sostenible en actes multitudinaris. Les 
entitats que l’utilitzen acostumen a cobrar a l’usuari 
un petit import de dipòsit (generalment 1€) per got, 
que es retorna quan el bescanvia un cop ha acabat 
d’utilitzar-lo. 

La vaixella compostable 

Recomanada per a actes populars amb més de 100 
o 150 participants, en els quals facin falta diversos 
elements de vaixella. 

Consta d’elements d’un sol ús, però pel fet que 
estigui elaborada amb materials orgànics com-
postables, representa un residu menys problemàtic 
per al medi ambient que les vaixelles d’un sol ús de 
plàstic. 

A més, incorpora un got reutilitzable, amb un espai 
reservat per posar el nom. Per cada got reutilitzat 
estalviem diners i donem un cop de mà al medi 
ambient.

Bol compostable amb una ració d’arròs Got reutilitzable de plàstic
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I quan fem grans actes...



Els contenidors 

Recordeu que, quan dissenyem un acte popular, 
s’ha de demanar una bateria de contenidors i, a 
banda, podeu indicar si en necessiteu més per tal 
que els participants disposin de punts de recollida 
selectiva de residus. 

Si en necessiteu, cal que realitzeu una Petició de 
Servei amb una antel·lació mínima de dues 
setmanes.

Complicitat amb els participants

Informem els participants de quines són les direc-
trius sobre neteja, prevenció i selecció de residus. 

Un acte popular és una bona oportunitat per sensi-
bilitzar la ciutadania i donar un cop de mà al medi 
ambient. La complicitat de tots és imprescindible 
per reduir la petjada ambiental del nostre acte. 

Vegeu el cartell informatiu de la vaixella composta-
ble a l’Annex V i consulteu el material gràfic rela-
cionat, que podeu incloure en les vostres comuni-
cacions.

Els envasos de les begudes

A l’hora de triar les begudes que servirem durant el 
nostre acte, decidim-nos per aquelles que ens 
ofereixen envasos grans o dispensadors a pressió. 

Com menys envasos utilitzem, més hi guanya el 
medi ambient! 

Prenent aquestes 
mesures estalviem 
diners i residus!

L’Escardívol durant la Festa Major
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foto gran acte



I si tens cap dubte...

Remena, segueix-nos, informa’t, consulta... partici-
peu en la difusió per la cura del medi ambient.
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Guies de prevenció de residus
Menja, separa, composta i planta
Els residus especials a les Deixalleries
Separar és reciclar

Receptari de recapte
Llista d’establiments verds
Pàgina web
Xarxes socials

Publicacions

Digital
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Eines de

comunicació



Guies de prevenció de residus

Hi trobareu un recull de consells per prevenir 
residus a casa, a la feina, a l’escola i a la cuina! 

Podeu consultar-les i descarregar-les al web 
www.rubi.cat/residus (Prevenció>Recursos) o dema-
nar-nos exemplars a través del correu electrònic 
inforesidus@ajrubi.cat.

Menja, separa, composta i planta

És una guia de recursos dirigida a les escoles per 
aprendre a seleccionar, compostar i mantenir l’hort 
a l’escola. Més de 100 activitats a l’aula! 

Demana’ns informació a inforesidus@ajrubi.cat.

Els residus especials a les Deixalleries

Consulteu els horaris de les deixalleries i promoveu 
el servei. Els residus especials que no tenen cabuda 
dins els contenidors del carrer també hi tenen un 
lloc! 77 punts de deixalleria a la ciutat de dilluns a 
diumenge.

Podeu consultar el web 
www.rubi.cat/residus (On llencem?>Deixalleries).

Separar és reciclar

Podeu oferir exemplars a les entitats amb les que 
treballeu per a què puguin fer difusió. 

Assegureu-vos que tothom té la informació! 

També disposem d’exemplars en diferents idiomes: 
àrab, xinès, anglès, francès, castellà i català, perquè 
l’idioma no suposi una barrera a l’hora de seleccio-
nar correctament els nostres residus. 

Demaneu-los per correu electrònic:  
inforesidus@ajrubi.cat.

Al llarg d’una setmana es duen a terme accions 
relacionades amb la temàtica anual concreta. 

La celebració comença amb la Gran Acció al carrer el 
dissabte al matí en la qual tenen lloc un seguit 
d’iniciatives respectuoses amb el medi ambient i 
impulsades per rubinencs (entitats, comerços, 
escoles, projectes...).

Al llarg de la setmana continuen les activitats amb 
els Ecotallers, les accions sobre reparacions, els 
punts d’ intercanvi... En cada activitat es calcula la 
quantitat de residu estalviat gràcies a les accions de 
prevenció.

Recull de publicacions impreses
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Publicacions



El menjar

Ajustem les quantitats per prevenir el malbarata-
ment alimentari. 

A Catalunya es llencen al voltant de 40 quilos d’ali-
ments aprofitables per persona i any. Intentem 
reduir aquesta xifra i, si ens sobra menjar, no el 
llencem, el repartim entre els participants, el 
congelem...

Per a estalviar el màxim de residus, consulteu al 
web www.ajrubi.cat/residus la Guia per a la 
Prevenció de Residus Alimentaris.

La vaixella reutilitzable 

Adequada per a actes fins a 150 comensals.

Té un cost molt baix, el lloguer inclou el servei de 
neteja, és més còmoda d’utilitzar, aporta millor 
presència i zero residus!

Pàgina web

Ja coneixeu el nostre web?

www.rubi.cat/residus

Consulteu-nos si necessiteu informació sobre 
prevenció, selecció i gestió de residus. Trobareu 
respostes als vostres dubtes!

Xarxes socials

Cerca rubinet a:

Seguiu-nos i promocioneu actituds mediambientals

I si teniu alguna activitat mediambiental pròpia del 
servei, o de les entitats amb les que treballeu, que 
vulgueu donar a conèixer (mercats de segona mà, 
tallers de productes reciclats, xerrades...), feu-nos-la 
saber i la compartirem a les nostres xarxes socials. 

Receptari de recapte

Per prevenir el malbaratament alimentari, posem a 
la vostra disposició un Receptari d’aprofitament. 

És un recull de receptes de ciutadans i restaurants 
de Rubí compromesos a no llençar ni una mica de 
menjar. 

Consulta i descarrega’t les receptes a 
www.issuu.com/ajrubi

Llista d’establiments verds 

Hi trobareu establiments de reparacions, d’articles 
de segona mà, de productes de proximitat o amb 
certificat ecològic; restaurants que vetllen per 
prevenir el malbaratament alimentari… 

Perquè a Rubí hi ha molts establiments que 
promouen un tipus de consum responsable, 
respectuós amb el medi ambient i coherent amb un 
sistema de producció local. 

Detalls i adreces al web 
www.rubi.cat/residus (Reutilitza i repara)

El got reutilitzable de plàstic 

Disponibilitat: 2.000 unitats. 

És el got més sostenible en actes multitudinaris. Les 
entitats que l’utilitzen acostumen a cobrar a l’usuari 
un petit import de dipòsit (generalment 1€) per got, 
que es retorna quan el bescanvia un cop ha acabat 
d’utilitzar-lo. 

La vaixella compostable 

Recomanada per a actes populars amb més de 100 
o 150 participants, en els quals facin falta diversos 
elements de vaixella. 

Consta d’elements d’un sol ús, però pel fet que 
estigui elaborada amb materials orgànics com-
postables, representa un residu menys problemàtic 
per al medi ambient que les vaixelles d’un sol ús de 
plàstic. 

A més, incorpora un got reutilitzable, amb un espai 
reservat per posar el nom. Per cada got reutilitzat 
estalviem diners i donem un cop de mà al medi 
ambient.

Receptari de recapte Facebook

Digital
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Fem xarxa!
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