
                                        HORARIS RECOLLIDA  
                                PORTA A PORTA 

 
 

 

 

ZONA    VERDA 
FRACCIÓ DIA RECOLLIDA HORARI DIPOSITAR BOSSA O CONTENIDOR 

REBUIG  Dimarts, dijous i dissabte De les 22 hores del dia abans de la recollida fins a les 4 del dia de recollida 

VIDRE Dilluns De les 22 hores del dia abans de la recollida fins a les 7 del dia de recollida 

ENVASOS Dimecres De les 22 hores del dia abans de la recollida fins a les 7 del dia de recollida 

PAPER/CARTRÓ Divendres De les 22 hores del dia abans de la recollida fins a les 7 del dia de recollida 

 

ZONA    BLAVA (PLAÇA) 
FRACCIÓ DIA RECOLLIDA HORARI DIPOSITAR BOSSA O CONTENIDOR 

REBUIG Dilluns a dissabte De les 22 hores del dia abans de la recollida fins a les 4 del dia de recollida 

VIDRE Dilluns i dijous De les 22 hores del dia abans de la recollida fins a les 7 del dia de recollida 

ENVASOS Dimecres i dissabte De les 22 hores del dia abans de la recollida fins a les 7 del dia de recollida 

PAPER/CARTRÓ Dimarts i divendres  De les 22 hores del dia abans de la recollida fins a les 7 del dia de recollida 

 

ZONA    VERMELLA   COMERCIAL 
FRACCIÓ DIA RECOLLIDA HORARI DIPOSITAR BOSSA O CONTENIDOR 

REBUIG Dilluns, dimecres i divendres De les 22 hores del dia abans de la recollida fins a les 4 del dia de recollida 

VIDRE Dilluns i dijous De les 22 hores del dia abans de la recollida fins a les 7 del dia de recollida 

ENVASOS Dimecres i dissabte De les 22 hores del dia abans de la recollida fins a les 7 del dia de recollida 

PAPER/CARTRÓ Dimarts i divendres De les 22 hores del dia abans de la recollida fins a les 7 del dia de recollida 

 

ZONA    VERDA   COMERCIAL 
FRACCIÓ DIA RECOLLIDA HORARI DIPOSITAR BOSSA O CONTENIDOR 

REBUIG Dimarts, dijous i dissabte De les 22 hores del dia abans de la recollida fins a les 4 del dia de recollida 

VIDRE Dilluns i dijous De les 22 hores del dia abans de la recollida fins a les 7 del dia de recollida 

ENVASOS Dimecres i dissabte De les 22 hores del dia abans de la recollida fins a les 7 del dia de recollida 

PAPER/CARTRÓ Dimarts i divendres De les 22 hores del dia abans de la recollida fins a les 7 del dia de recollida 

 

 

ZONA    VERMELLA 
FRACCIÓ DIA RECOLLIDA HORARI DIPOSITAR BOSSA O CONTENIDOR 

REBUIG Dilluns, dimecres i divendres De les 22 hores del dia abans de la recollida fins a les 4 del dia de recollida 

VIDRE Dijous De les 22 hores del dia abans de la recollida fins a les 7 del dia de recollida 

ENVASOS Dissabte De les 22 hores del dia abans de la recollida fins a les 7 del dia de recollida 

PAPER/CARTRÓ Dimarts De les 22 hores del dia abans de la recollida fins a les 7 del dia de recollida 


