
portem La  
  recollida 
selectiva  
 a prop teu

Aparells elèctrics 
i electrònics

Residus petits que no s’han de llençar als contenidors

• Petits electrodomèstics
• Aparells informàtics
• Aparells de so
• Joguines que funcionin amb piles
• Bombetes i fluorescents
• Telèfons mòbils i bateries
• Cables elèctrics

Ampliem l’horari: ara també a les tardes i dissabtes al matí.

Residus especials 
en petites quantitats
• Pintures, vernissos i coles
• Dissolvents 
• Aerosols amb contingut
• Cosmètics
• Olis i bateries de cotxe i moto
• Piles i bateries
• Radiografies, termòmetres...

Altres residus
• Oli vegetal de fregir
• Roba, calçat i complements
• CD/DVD
• Cartutxos de tinta i tòners
• Ferralla domèstica 
   (olles, paelles...)

Un vehicle més àgil que cada dia està a una zona diferent.

Què hi 
  podem  
portar?

Amb el suport de: Empreses 
col·loboradores:
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Dimecres
matí

Dilluns

Divendres

Dijous
Dissabte

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

d’ 11 a 14 h
Matí

Tarda
de 16 a 18.30 h

Passeig de Catalunya 
amb Passatge 
del Sindicat

Plaça de 
Santa Maria 

Plaça de l’Onze 
de Setembre

Plaça de 
les Hores

Plaça de 
Pere Teixiné

Plaça de 
Pere Teixiné

Plaça de la Mare 
Caterina Coromina

Plaça de la Mare 
Caterina Coromina

Plaça de 
Pompeu Fabra

Plaça de 
Pompeu Fabra

Els residus que es porten a les deixalleries seran reciclats o rebran el tractament adequat per preservar el medi ambient.

Gràcies per la teva col·laboració 

on i quan la trobarem?

93 775 34 34  -  www.martorell.cat

Dissabte

Plaça de la 
Rosa dels Ventsde 10 a 13 h

MatíEls dies festius

i el mes d’agost

no hi ha servei

I què fem 
amb els residus de 
grans dimensions?

Els grans electrodomèstics, els trastos vells (mobles, fustes, sofàs...) i, en general, els 
objectes voluminosos, porta’ls a la Deixalleria Municipal fixa al carrer Tarragona, s/n 
del Polígon Industrial Can Bros i gaudeix dels avantatges que et proporcionarà disposar 
del nou carnet de la Deixalleria Municipal.

Si no tens mitjans per portar els trastos vells a la Deixalleria Municipal fixa, sol·licita’n 
la recollida gratuïta a la porta de casa trucant al 93 775 34 34 o omplint el formulari 
a www.martorell.cat


