


REBUIG
Només restes de pols d’escombrar,
bolquers i material higiènic,
puntes de cigarret, baietes

PAPER I CARTRÓ
Només envasos de cartró,
paper, diaris i revistes

ENVASOS LLEUGERS
Només envasos de plàstic,
bosses de plàstic, llaunes
i envasos tipus bric, aerosols

VIDRE
Només envasos de vidre,
ampolles de vidre,
pots de vidre sense tap ni xapa

MATÈRIA ORGÀNICA
Restes de menjar, tovallons bruts,
vaixella compostable, taps de suro,
closques d’ou, de marisc, marro del cafè, flors, llumins
i escuradents de fusta, paper magdalenes, infusions, pinyols

SI DUBTESAMB ALGUNRESIDU POTSCONSULTAR-HO Aresiduonvas.cat



L’any 2021 a Sant Joan Despí vam generar 13.682,23 tones de residus, un 40% dels 
quals separem als contenidors adequats per reciclar. La resta van a l’abocador, 
tot i que el 90% del contingut d’aquesta fracció resta és reciclable. Si complíssim 
l’objectiu del 55% de reciclatge estalviaríem al voltant de 220.000 € anuals.
Per mitigar el canvi climàtic i reduir emissions de CO2 també cal reduir la quantitat 
de residus que generem, reutilitzar els objectes (reparar, transformar, intercanviar) 
i després col·locar cada residu al seu lloc. La compra responsable ens ajuda a no 
malbaratar aliments ni recursos i afavorir una economia baixa en carboni. 

MOBLES
Cal trucar al 93 480 60 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 h i els 
dimecres de 16.30 a 19 h, i t’indicaran quan i on els pots deixar. Cal 
complir les indicacions que us donen des de l’ajuntament. No es 
poden deixar mobles ni cap altre residu a carrer sense autorització 
prèvia de l’Ajuntament. També els pots portar a la Deixalleria de la 
Fontsanta.

OLI VEGETAL
A partir d’ara, per reciclar l’oli vegetal caldrà ficar-lo dins d’una 
ampolla de plàstic i dipositar-la als contenidors especialitzats que 
trobareu al mercat municipal de les Planes (de 8 a 14 h els dilluns, 
dimecres, dijous i dissabtes, i de 8 a 20 h els dimarts i divendres), 
mercat del Centre (de 8 a 14 h i de 17 a 20 h els dimarts, dimecres 
i dijous, de 8 a 20 h els divendres i de 8 a 14 h els dissabtes), a la 
deixalleria fixa de la Fontsanta o a la deixalleria mòbil. NO ABOQUEU 
L’OLI PER L’AIGÜERA NI EL DEIXEU AL COSTAT DEL CONTENIDOR.

RESIDUS ESPECIALS
Piles: equipaments municipals, comerços, deixalleria mòbil i en alguns 
elements de publicitat exterior.
Medicaments: farmàcies.
Bombetes i fluorescents: establiments com ferreteries i botigues de 
llums i deixalleria mòbil.
Mòbils, carregadors: botigues especialitzades i deixalleria mòbil.
Petits electrodomèstics: tant a la deixalleria mòbil com la deixalleria de 
la Fontsanta fixa.
Xeringues, agulles i punxants: diposita els objectes punxants en un 
petit recipient i porta’l a la deixalleria.

ROBA
La roba es pot dipositar als contenidors de Roba Amiga, els recull 
una empresa de garantia social que promou la reinserció laboral. 
NO ES POT DEIXAR FORA DEL CONTENIDOR.



DEIXALLERIA MÒBIL
Dimecres al matí
• Barri Centre
 de 9.00 a 10.50 hores: carrer del Bon Viatge / plaça de l’Ermita 
• Barri de les Planes
 d’11 a 11.55 h a la plaça del Mercat / carrer de John F. Kennedy
• Barri Pla del Vent - Torreblanca
 de 12.00 a 13.00 hores: aparcament del parc de Torreblanca
• Barri Residencial Sant Joan
 de 13.10 a 14.00 hores: carrer d’Oriol Martorell / Centre Cívic Antoni Gaudí 

Dijous a la tarda
• Barri Centre
 de 16 a 16.55 h al carrer del Bon Viatge / plaça de l’Ermita
• Barri de les Planes
 de 17.10 a 18 h a la plaça del Mercat / carrer de John F. Kennedy
• Barri Pla del Vent - Torreblanca
 de 19.10 a 20 h a l’aparcament del Parc Torreblanca
• Barri Residencial Sant Joan
 de 18.10 a 19.00 hores: carrer d’Oriol Martorell / Centre Cívic Antoni Gaudí
Festius i mes d’agost no funciona aquest servei.

DEIXALLERIA FIXA DE LA FONTSANTA
Av. del Baix Llobregat / Àngel Guimerà
Telèfon: 93 371 57 46
De dilluns a divendres, no festius, de 10 a 13.50 h i  de 16 a 18.50 h
Dissabtes, no festius, de 9 a 13.50 h
Primer diumenge de mes, de 9 a 13.50 h

L’incompliment de les obligacions establertes a 
l’Ordenança de civisme i convivència pot comportar 

sancions de 151 a 300 €

NO DEIXEU RES FORA DEL CONTENIDOR

Estalvia’t fins a un 14% en la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) 
utilitzant el carnet de la deixalleria. Sol·licita’l a la mateixa deixalleria o al web 
deixalleries.amb.cat.


