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és un projecte impulsat per l’Ajuntament de Deltebre per
donar resposta al servei municipal de neteja i gestió de
residus a través de les empreses adjudicatàries d’aquest
servei, UTE Deltebre. L’agrupació està integrada per
Innovia Coptalia i Fornós Contenidors, ambdues especialitzades en la gestió integral de residus.

Serveis de reciclatge
• Servei de recollida selectiva
• Deixalleria de Deltebre i punt verd de Riumar
• Servei de recollida gratuïta de voluminosos
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REDUEIX - REUTILITZA - RECICLA

Serveis de neteja
• Neteja viària de Deltebre i del nucli de Riumar
• Neteja i manteniment de platges
• Treballs de neteja i desinfecció anti-COVID-19

Resta

SÍ

NO

al blau

www.deltebrerecicla.cat
al groc

al verd
#DeltebreRecicla forma part de l’Agenda d’Acció
Climàtica de Deltebre amb la finalitat de gestionar les polítiques ambientals en la lluita contra
l’emergència climàtica.

al marró

ina el Nadal
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REDUEIX - REUTILITZA - RECICLA

El comerç
local,
el millor
regal!
Enguany,
il·luminem el Nadal
comprant als nostres
comerços.

i per Nadal,
què va a
cada color?
Al blau

Restes orgàniques
· Taps de suro
· Restes de menjar
· Bossetes d’infusions
· Marro de cafè
· Filtres de cafè

Os de pernil: per a un brou deliciós.

Paper i cartró
· Revistes de joguines
· Capses de cartró de joguines, perfums, etc.

Al groc
Envasos lleugers de plàstic
i metall
· Brics de llet, xocolata desfeta, suc, etc.
· Envasos de bombons
· Taps de plàstic de les ampolles
· Taps d’alumini dels pots de conserva
· Ampolles de plàstic i llaunes

Al verd
Des de #DeltebreRecicla us
animem a comprar al comerç
local per contribuir entre totes i
tots a un món més sostenible.

Al marró

Dona-li una
2a vida al Nadal!

Ampolles i recipients de vidre
· Ampolles de cava i de vi
· Flascons de cosmètics
· Pots de conserva

Al gris

Restes de fruites i verdures:
el millor compost per al teu jardí.

Altres residus
· Productes d’higiene personal
· Burilles i cendres
· Excrements de les mascotes
· Joguines trencades

Deixalleria de Deltebre
i punt verd de Riumar
· Bombetes decoratives
· Piles
· Pintures
· Oli de cuina
· Arbre de Nadal
· Mobles i trastos vells

?

Tens dubtes? Cerca el teu residu
a deltebrerecicla.cat!

Paper de regal:
per embolicar altres regals.

Càpsules de cafè:
ideal per a manualitats creatives.

Decoració:
ben guardada per a l’any vinent.

Joguines velles: poden
fer feliços a altres infants!

Abans de
llençar,
pensa.

