Com sol·licito el servei?

Recorda!

· Personalment a l’Aula Ambiental
(C/ de les Roques Martines, 3).

En cas de necessitar una recollida de reforç
puntual contacta’ns a través de:

· Per telèfon o WhatsApp: 686 554 031

· Per telèfon o WhatsApp: 686 554 031

· Per correu electrònic:
reciclem.platjadaro@grup-gbi.com

· Per correu electrònic:
reciclem.platjadaro@grup-gbi.com

· A través de l’App gratuïta BitPAYT

· A través de App gratuïta BitPAYT a
l’apartat de “Sol·licitud de servei”,
indicant la fracció que cal recollir.

Recollida
comercial

Si ets un comerç de temporada, cal
notificar l’obertura i el tancament de
l’establiment per donar d’alta o baixa el
servei de recollida.

App BitPAYT

Descarrega’t l’App
a través de Google
Play o App Store

Castell d’Aro
Platja d’Aro
S’Agaró

Selecciona
el municipi

Registra’t i dona’t
d’alta com a usuari
indicant que ets un
comerç

Servei de recollida de residus
comercials porta a porta

Sol·licita la visita
d’un educador
ambiental a l’apartat
de Comunicació

Castell d’Aro
Platja d’Aro
S’Agaró

Aula Ambiental
C. Roques Martines, 3
T. 972 816 464
reciclem.platjadaro@grup-gbi.com
www.reciclem.platjadaro.com

Paper i impressió sostenibles

Hotels
Restaurants
Bars
Cafeteries
Supermercats
Botigues
Altres comerços

La recollida selectiva comercial porta a porta

Com funciona?

Servei dissenyat i adaptat segons les necessitats de cada establiment, amb possibilitat de
canvis segons temporada turística.

1. Selecciona i separa bé els residus dins del
teu establiment.

Cada establiment disposarà d’un calendari per temporades de l’any, en els quals es podrà
escollir quins dies i horaris sol·licitar el servei.

2. Diposita cada residu al contenidor
corresponent.

A cada establiment es facilitaran contenidors i gàbies pel cartró segons les seves
necessitats.

MATÈRIA ORGÀNICA

Closques d’ou,
fruits secs i
marisc

Marro de
cafè i restes
d’infusions

Paper de cuina
brut de menjar

Restes de carn
i peix

Restes de poda
petita

Taps de suro,
serradures i
llumins

Triadures de
fruita i verdura

Ampolles de
vidre

Pots de vidre

PAPER I CARTRÓ

Envasos de
plàstic

Brics

Llaunes

RESTA

Tèxtil sanitari

4. Recull el contenidor quan estigui buit.

VIDRE

ENVASOS

Aerosols

3. Lliura els residus a l’exterior de
l’establiment seguint el calendari i l’horari
establerts per cada fracció i segons la zona
del municipi.

Bosses de paper Diaris i revistes
i cartró, oueres

Caixes de cartró

Sobres i papers

ADDICIONALS

Productes i
residus de neteja

Puntes de
cigarret

Pols
d’escombrar

Safates i caixes
de porexpan

Embalatges
plàstic film

Penjadors

Castell d’Aro
Platja d’Aro
S’Agaró

