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És un sistema per fomentar la separació de residus que segueix 
el principi “qui contamina paga”, pel qual es paga per la quantitat 
de residus que es dipositen a la fracció de REBUIG. Aquest s’ha de 
dipositar sempre dins una bossa vermella autoritzada.

Cada any l’ajuntament donarà, de manera gratuïta, un nombre de 
bosses vermelles per cada habitatge, suficients per tot un any. 
Tot i així, en cas de necessitar-ne més unitats, es podran comprar 
a les oficines del consistori o a les deixalleries.

A partir de l’1 de gener de 2021 entra en vigor el sistema de Bossa 
Vermella al municipi de Sencelles.

Què és la Bossa Vermella? Calendari setmanal de recollida porta a porta

Vius a

Vius a

Si vius al nucli urbà, has de fer ús del servei de recollida porta a porta dipositant els 
fems davant del teu domicili segons el calendari setmanal, que indica quin dia has 
de treure cada una de les fraccions. El dia de REBUIG hauràs de treure els fems dins 
una bossa vermella autoritzada. Si excepcionalment vas a la deixalleria, també has 
de dur la fracció REBUIG dins una bossa vermella autoritzada.

* Per a la recollida de VOLUMINOSOS heu de telefonar a l’ajuntament (971 87 20 16).

Si vius a sòl rústic i no pots fer ús del porta a porta, has d’anar a la deixalleria de 
Sencelles o Biniali o a un dels punts d’aportació a dipositar els teus residus. En aquest 
cas també hauràs de portar el REBUIG dins una bossa vermella autoritzada i dipositar-
la dins el contenidor indicat. Recorda que els punts d’a portació estan dotats de 
càmeres de vigilància que vetllen per les bones pràctiques dins el recinte.

Bossa Vermella

Nucli Urbà?

Sòl Rústic?

Abans de les 8 h

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

ENVASOS 
LLEUGERS REBUIG 

ENVASOS 
DE VIDRE

ORGÀNICA ORGÀNICA ORGÀNICA 

BOLQUERS BOLQUERS BOLQUERS

PAPER
CARTRÓ

De 20 a 22 h De 20 a 22 h De 20 a 22 h De 20 a 22 h De 20 a 22 h De 20 a 22 h

HORARI D’OFICINES de 8 a 15 h
Plaça de la Vila, 7 - 07140, Sencelles
+34 971 872 016
www.sencelles.cat



MATÈRIA ORGÀNICA
Dins una bossa blanca o transparent o un poal

> Restes de verdura, fruita, carn, peix i marisc.
> Closques d’ous
> Restes de fruites seques
> Restes de cafè i infusions
> Restes de pa, arròs i pasta 
> Torcaboques de paper i paper de cuina
> Petites restes de jardineria (fulles, rams 

secs, herbes, etc.)

BOLQUERS/RESIDUS SANITARIS 
Dins una bossa blanca

> Residus higiènics (compreses,  
tampons, bolquers, tovalloletes i 
canviadors d’un sol ús)

> Excrements d’animals domèstics
> Arenes de moix brutes

PAPER/CARTRÓ 
Plegat i fermat o dins una bossa de paper

> Fulls de paper
> Diaris
> Revistes
> Llibres
> Llibretes
> Cartrons nets plegats
> Paper d’embalar

ENVASOS LLEUGERS 
Esclafat dins una bossa de plàstic

> Envasos de plàstic buits
> Bosses de plàstic
> Llaunes de conserva i de 
 beguda buides
> Brics buits
> Paper d’alumini i plàstic film
> Aerosols
> Palanganes de suro
> Taps metàl·lics i de plàstic de 

botelles i pots
> Canyetes de plàstic

REBUIG 
Dins una bossa vermella autoritzada

> Pols d’agranar i bosses d’aspirador

> Cendres de xemeneia i llosques de 
cigarrets

> Utensilis de cuina vells, fregalls
> Roba o sabates molt velles
> Cabells 
> Bastonets orelles
> Mocadors de paper usats
> Maquinetes d’afaitar usades
> Biberons, tetines, xumets i discs de 

lactància
> Restes de ceràmica i miralls
> Plats, tassons i copes romputs
> CD’s antics  
> Paper o cartó brut d’oli, pintura 
 o restes de menjar
> Juguetes petites rompudes
> Tubs i mànegues
> Paper plastificat 
> Clips i grapes

ENVASOS DE VIDRE 
Dins un poal

> Botelles de vidre
> Pots de vidre

Què va a cada contenidor?

Diseminado 614 (Ma 3120) 
(Devora el cementeri)

07140 Sencelles

HORARI
HIVERN

De Dilluns a Diumenge (festius inclosos)
De 8.30 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h

ESTIU
De Dilluns a Diumenge (festius inclosos)

De 8.30 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h

Rotonda Biniali (Ma3020)
Polígon 11

07143 Sencelles

HORARI
HIVERN

De Dilluns a Diumenge (festius inclosos)
De 8.30 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h

ESTIU
De Dilluns a Diumenge (festius inclosos)

De 8.30 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h

Deixalleria Sencelles Deixalleria Biniali
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