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El sistema de recollida porta a porta a Sant 
Llorenç de Morunys 

L’Ajuntament ha optat fa anys per una gestió sostenible dels residus 
municipals, que permet recuperar el màxim de materials i fa del nostre 
municipi més respectuós amb el medi ambient. 

És prou evident que el país viu un moment en el que calen reflexions 
profundes i canvis des dels fonaments. 

La gestió dels residus n'és, sens dubte, un excel·lent exemple, ens 
al Reduir, Recuperar i Reutilitzar, en definitiva Racionalitzar. 

Sistema porta a porta 

El sistema de recollida de residus porta a porta, té com a principals objectius 
reduir i recuperar el màxim nombre de materials presents a les deixalles 
domèstiques. El sistema suposa l’augment de les recollides selectives. 

S'han de deixar la brossa degudament separada a la porta de cada habitatge o 
de l'establiment d'acord amb el calendari de recollida vigent, és necessari que 
aquesta no estigui a terra, per tant cal col·locar ganxos a la façana o algun 
sistema per evitar al màxim que els animals les puguin estripar. 

 

Dilluns, dimecres i dissabte  
S'ha de utilitzar bossa 

compostable, 
i deixar el cubell al portal 

Restes de carn i ossos, restes de peix, 
restes de fruita i verdura, closques d’ou, de 
fruita seca i de marisc, restes de menjar 
cuinat, restes de pa, marro de cafè, restes 
d’infusions, plantes i flors, pinyols d’oliva, 
paper de cuina i tovallons de paper bruts d’oli 
de restes de menjar, taps de suro, llumins, 
serradures, escuradents, cendres netes, etc 
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Dilluns i divendres 
S'ha de deixar al portal amb la bossa 

Llaunes de begudes i de conserves, ampolles 
de plàstic, brics, bosses de plàstic, iogurts o 
terrines d’altres làctics, safates de porexpan, 
ampolles de lleixiu i detergents buides, aerosols 
i esprais que tinguin el símbol del punt verd, 
paper d’alumini net i millor si es va fent una bola 
gran, taps d‘envasos, blisters, film, etc  

 

Dimecres 
S'ha de deixar al portal amb la 

bossa 

Pols d’escombrar, bandes depilatòries, 
bastonets de les orelles, biberons, tetines, 
xumets, bolígrafs, bosses d’aspirador, 
cabells, càpsules de cafè, carbó, caramels, 
cendres brutes, cera, cigarretes, restes de 
porcellana o ceràmica, fil dental, filtres de 
campana extractora, fotografies, fregall, 
testos, guants, mascaretes, maquinetes 
d’afaitar, mocadors de paper bruts, paper 
de cuina amb productes de neteja, 
preservatius, tovalloletes infantils, etc. 

 

 

Divendres 

S'ha de deixar al portal ben plegat 

Caixes, papers, revistes, diaris, sobres, tiquets de 

caixa, bitllets de tren, etc. 
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Als contenidors del carrer 

           Pots, ampolles, etc. 

 

 

 

 

 

Dilluns, dimecres, divendres i 
dissabte 

S'ha de deixar al portal amb la 
bossa 

Bolquers infantils i d’adults, compreses i 
salva-slips, etc 

 

 

La Deixalleria 

La deixalleria és una instal·lació municipal que permet fer una recollida 
selectiva d‘aquelles fraccions de residus municipals que complementa la 
recollida porta a porta. 

Així doncs, la deixalleria municipal es poden portar els altres residus que no 
es recullen en el porta a porta, com aparells d’informàtica i elèc trics, roba 
vella, voluminosos, oli, pintures, restes vegetals, etc. 

 

C/ Prat Tomàs S/N, 

25282 Sant Llorenç de Morunys 
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De dilluns a divendres de 10 h a 15 h, dissabte de 

11h a 13 h i de 15 h a 18 h.  

 

 

 

DEIXALLERIA 
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L'Àrea d'emergència 

L'Àrea d’emergència és un espai per a l’ús puntual o d'emergència i cal 
dipositar la brossa separada correctament. 

Cal deixar cada material al seu contenidor corresponent, no s’hi poden deixar 
mobles, runa, residus especials o cap altre residu no permès. Aquests residus 
s’han de dur a la Deixalleria. 

Resta prohibit dipositar les deixalles barrejades, això malmet la tasca dels 
veïns/nes que han separat correctament. 

 

Pl/ Del Mur S/N, 

25282 Sant Llorenç de Morunys 

 

De les 18 h de dissabte fins les 24 h de diumenge, 

festius de 0 h a 24 h 

Calendari de recollida 
 

 

 

http://recollimportaaporta.weebly.com/

