
Sabies que...
al contenidor verd 
només hi van pots 
i ampolles de 
vidre?

Sense tap ni tapa. Els taps de plàstic i 
de metall van al contenidor d’envasos i 
els taps de suro al d’orgànica.

Els miralls, el vidre pla i altres objectes 
de vidre així com els fluorescents i les 
bombetes s’han de dur a la deixalleria.

Deixalleria fixa
Carrer de la Bomba, s/n Teià
(al costat de la depuradora)

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h 
Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h

Diumenge de 10 a 13 h

Deixalleria mòbil
Riera Principal, s/n Alella

(davant de la Plaça d’Antoni Pujadas)
Una setmana cada mes

www.ladeixalleria.cat

681 244 234

RECOLLIDA GRATUÏTA DE VOLUMINOSOS 
I RESTES VERDES 

COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES

A Alella ja reciclem el 
55% dels nostres residus.  
Amb la teva col·laboració 
aconseguirem encara millors resultats!

Mou-te  
pels  
residus!

no

atenció!

Del total  
de vidre que 
generem  
al municipi,  
en reciclem un 

62%
vidre



Sabies que...
els brics es llencen
al contenidor groc?

Sabies que...
les caixes de cartró 
s’han de plegar i 
dipositar dins del 
contenidor blau?

Sabies que...
el paper de cuina 
i els tovallons de 
paper es llencen al 
contenidor marró?

Les llaunes, els envasos de plàstic 
(ampolles, bosses, safates de porexpan, 
film transparent...) i el paper d’alumini. 

Sempre buits i aixafats per no omplir 
d’aire el contenidor.

No fer-ho provoca el desbordament dels 
contenidors, perjudica la imatge del 
nostre poble, i pot suposar sancions.

També les restes de menjar i restes 
verdes petites. 

És la fracció més important en pes de la 
nostra brossa, reciclem-la!

El paper plastificat o 
encerat no va al contenidor 
de cartró, cal llençar-lo  
al de rebuig.

També hi hem de llençar fulls de paper, 
revistes, diaris, rotlles de cartró, llibres 
i qualsevol embalatge de paper o cartró.

No hi llencis plàstics ni altres residus 
que no siguin orgànics i no es puguin 
descomposar.

Els CDs, joguines i objectes de plàstic 
o metall que no siguin envasos s’han de 
dur a la deixalleria.

Del total  
d’envasos  
lleugers que  
generem al municipi,  
en reciclem un 

51% 

Del total de 
paper i cartró  
que generem  
al municipi,  
en reciclem un 

57% 

Del total  
d’orgànica  
que generem  
al municipi,  
en reciclem un 

63% 
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