
TOT EL QUE CAL SABER 
SOBRE LA RECOLLIDA DE 
RESIDUS DE MANLLEU



A ningú se li escapa que ens trobem en 
una situació preocupant d’emergència 
climàtica. Onades de calor intenses i 
duradores, sequeres, grans incendis, 
inundacions... són alguns dels exemples 
més perceptibles del canvi climàtic que 
afecta des de ja fa uns quants anys
el nostre planeta.

Revertir aquest problema ha esdevingut 
un dels reptes més importants que haurà 
d’afrontar la humanitat en els pròxims 
temps, alhora que ens exigeix la màxima 
responsabilitat com a societat.

Els municipis, com a administracions amb 
un contacte més directe amb la 
ciutadania, hem d’assumir el compromís 
d’actuar i de dissenyar polítiques 
encaminades a revertir aquesta situació 
d’emergència, i precisament per aquest 
motiu cal que avancem cap a models 
que apostin de manera nítida per la 
sostenibilitat, pel desenvolupament de 
les energies renovables, per una gestió 
sostenible de l’aigua i dels recursos 
naturals i per la minimització dels residus.

Àlex Garrido i Serra
Alcalde de Manlleu

Maite Anglada i Mas
Regidora de Medi Ambient i Pagesia 
de l'Ajuntament de Manlleu

Sobren motius per 
reciclar més i millor
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A Manlleu, gràcies a la col·laboració i el 
compromís de la ciutadania, els darrers 
anys hem assolit uns resultats notables pel 
que fa a la recollida selectiva dels residus. 
Malgrat això, entenem que la conformació 
i la immobilitat esdevenen males aliades en 
aquest context preocupant en què vivim, i 
estem convençuts que ha arribat el moment 
de fer un pas més i apostar per un sistema 
que permeti, a curt termini, millorar la 
separació en totes les fraccions i, a llarg 
termini, reduir la generació de residus. No 
podem oblidar que el millor residu és 
aquell que no es produeix.

Per tots aquests arguments exposats i per 
l’experiència d’altres poblacions, entenem 
que el porta a porta és el millor sistema de 
recollida de residus pel qual es pot 
decantar la nostra ciutat. Totes les dades 
demostren que és el model que permet 
assolir un índex més elevat de recollida 
selectiva, tant des d'un punt de vista 
quantitatiu com qualitatiu, i un percentatge 
més baix pel que fa als residus impropis 
—tot allò que no correspon a la fracció que 
es recull.

A banda d’això, aquest sistema de 
recollida de residus, amb el qual es 
retiren de la via pública la major part de 
contenidors, ha d’evitar el problema 
creixent de desbordament i males olors, 
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al mateix temps que permet guanyar 
espai públic. En definitiva,
un model que ha de convertir Manlleu 
en una ciutat més agradable i més neta 
per a tothom.

Tampoc cal oblidar que el porta
a porta tendeix a fomentar una major 
transparència en la gestió dels residus, 
ja que afavoreix que la ciutadania es 
pugui beneficiar d’una taxa justa, és a 
dir, que les persones que separin 
correctament paguin menys que
qui no ho faci.

Si gestionem correctament els residus 
que generem, contribuirem a la lluita 
contra el canvi climàtic, minimitzant els 
materials que portem a les 
incineradores i als abocadors, alhora 
que caminarem cap a un model de 
societat més sostenible i viurem amb una 
millor qualitat de vida. Es tracta d’una 
gran oportunitat i d’una aposta 
responsable per deixar a les futures 
generacions el planeta que es mereixen. 

Gràcies, manlleuencs i manlleuenques, 
per la vostra col·laboració, que, de ben 
segur, ajudarà a fer de la nostra ciutat 
un lloc millor per viure-hi.

SOBREN MOTIUS
per reciclar més i millor.
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EL PORTA
A PORTA DE 

MANLLEU

La recollida porta a 
porta consisteix a 
deixar els residus 

ben separats 
davant el portal 

seguint el calendari 
establert. 

A Manlleu es fa porta a porta d’orgànica, de 
multiproducte i de resta. El vidre es manté en 

contenidors al carrer per evitar les molèsties que 
genera la recollida, ja que fa molt soroll.

Amb aquest sistema eliminem la major part dels 
contenidors del carrer i els problemes 

d’incivisme que es produeixen en aquests punts, 
ja que, massa sovint, s'abandonen bosses al 
voltant i s’hi acumulen mobles i trastos vells.

La recollida porta a porta és un sistema molt 
còmode que, a més, ens permet implantar 

sistemes de taxes més justes amb les quals qui 
menys recicla més paga.
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DĲOUSDIMARTS DIMECRES

EL CALENDARI DEL PORTA A PORTA
Els residus es poden treure entre les 20 i les 22 h

DILLUNS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

restamultiproducte orgànica orgànica orgànicamultiproducte

NO HI HA
RECOLLIDA

L’ORGÀNICA I 
LA RESTA, AMB 
EL CUBELL GRIS

Cada habitatge disposa d’un cubell gris de 
23 litres que serveix per treure l’orgànica
i la resta el dia que toca cada fracció.

L’orgànica cal dipositar-la dins el cubell 
sempre en una bossa compostable i la resta, 
en una bossa de plàstic qualsevol.

Cal recollir el cubell l’endemà al matí abans 
de les 10 h per garantir que el carrer queda 
sense cap element.
El cubell porta un xip amb un codi que s’associa 
a l’habitatge i que permet fer la lectura en el 
moment de la recollida. Així el xip esdevé un 
comptador dels residus que generem i permetrà 
implantar una taxa de residus més justa.

Recomanem treure el multiproducte dins 
una bossa groga. Si tothom ho fa així, el 
carrer quedarà més endreçat, perquè tot 
tindrà una imatge més homogènia. Si no 
en tens, també pots utilitzar altres bosses 
de plàstic, de paper o el pots treure dins 
una caixa de cartró.

Els cartrons de grans dimensions només 
cal que els deixis ben plegats davant del 
portal, sense bossa.

EL MULTIPRODUCTE, 
AMB UNA BOSSA 
GROGA

COM HEM DE TREURE ELS RESIDUS?



I SI DE MANERA 
PUNTUAL NO ENS 
PODEM ACOLLIR 
AL PORTA A 
PORTA?
Disposem de 3 àrees d’emergència tancades 
amb control d’accés on podràs portar els 
residus, ben separats: 

ÀREA DEIXALLERIA
Carrer Eduard Rifà, 74-76
(polígon industrial del Verdaguer)

ÀREA COMISSARIA
Carrer Bisaura, 46

ÀREA ESTACIÓ
Passeig de l’Estació, 19

S’EN POT FER ÚS 
CADA DIA SENSE 

LIMITACIÓ 
HORARIA

CADA HABITATGE TÉ
UN CLAUER QUE LI PERMET FER ÚS 
D’AQUESTES ÀREES 6 COPS L’ANY.

Recorda que... aquestes àrees només 
estan pensades per usos ocasionals i 
casos especials i en cap cas es poden 

utilitzar de forma habitual. 

I SI GENEREM 
BOLQUERS?
Els bolquers i els excrements 
d’animals, com la sorra de gat, es 
poden treure els dimarts amb la 
fracció resta. També els pots dipositar 
en una de les bústies amb control 
d’accés que hi ha al municipi.

Per fer-ne ús cal que t'adrecis a 
l’Oficina del Porta a Porta, on 
t'assignaran una bústia i t'activaran el 
clauer per poder-la obrir.
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ELS HABITATGES 
AÏLLATS ON NO 
ARRIBA LA RECOLLIDA 
PORTA A PORTA 
TINDRAN LES ÀREES 
TANCADES COM A 
SISTEMA HABITUAL 
DE RECOLLIDA, I HI 
HAURAN DE PORTAR 
ELS RESIDUS BEN 
SEPARATS.
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L’empresa social i sense ànim de 
lucre TacOsona serà l’encarregada 
d’oferir aquest servei.

Si tens un moble o algun altre trasto que ja no et fa 
servei, el pots portar a la deixalleria o trucar-hi 
perquè el vinguem a buscar.

Sempre que puguem l’intentarem reparar o reutilitzar per 
donar-li una nova vida a través d’un projecte d’inserció 
sociolaboral que treballa per reduir els residus voluminosos que 
acaben a l’abocador.

Si necessites que et vinguem a recollir algun moble o trasto vell 
pots sol·licitar-ho a través de diferents canals:

— App SOBREN MOTIUS

— Oficina d’Atenció Ciutadana
       93 850 66 66 - Feiners de 9 a 14 h 

— Oficina del Porta a Porta
       900 500 578 - En l’horari establert

RECOLLIDA DE
VOLUMINOSOS
I TRASTOS VELLS
Segur que, si tu ja no
el necessites a algú
altre li pot fer servei.

Com funciona el servei?

Sol·licitar la recollida

T’assignarem un dia de recollida

Pots treure com a màxim
4 trastos per llar cada vegada
que sol·licitis el servei

Cal deixar-los davant el portal
de casa el dia que t'indiquin,
abans de les 8 h

Procura deixar-los en el millor estat possible 
per poder-los reparar i reutilitzar i, si pots, 
evita deixar-los tota la nit al carrer.
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Si tens hort o jardí i el cubell de
23 litres per a l’orgànica et queda 
petit per treure les restes vegetals, 
pots demanar un contenidor de 
major volum i treure-les els dies de 
recollida d’orgànica (dimecres, 
divendres i diumenge) sense cap 
tipus de bossa.

Aquest contenidor l’hauràs de tenir 
emmagatzemat dins la teva propietat, 
treure’l al carrer només els dies de recollida 
i tornar-lo a entrar l'endemà al matí.

Per sol·licitar un contenidor per a les restes 
vegetals posa-'t en contacte amb l’Oficina 
del Porta a Porta.

RECOLLIDA 
DE RESTES 
VEGETALS

Recorda... la poda, les restes 
vegetals de gran volum o els 
troncs cal portar-los a través 
d’un empresa de jardineria o 
portar-los a la deixalleria.
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I PELS RESIDUS ESPECIALS?

RECOLLIDA
DE ROBA
El model de disseny i consum de roba actual, 
l’anomenat fast fashion, amb una moda inspirada en 
les últimes tendències i pensada per a durades curtes i 
temporades efímeres, genera la necessitat compulsiva 
d’adquirir noves peces de roba. Això comporta 
canvis freqüents i fa que la generació de residus tèxtils 
i de calçat creixi cada vegada més i la seva gestió 
sigui un factor clau per a la sostenibilitat en el marc 
d’una economia circular.

Amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental 
associat al residu tèxtil i potenciar la 
reutilització  dupliquem el nombre de bústies 
de color taronja, on podeu deixar la roba de 
vestir i complements (cinturons, bolsos, etc.), 
la roba de la llar (llençols, tovalloles, 
mantes, etc.) i el calçat en bon estat.

RECORDA
La roba s’ha de dipositar 
neta, plegada i dins una 
bossa ben lligada. 
Les sabates han d’estar 
aparellades.
És molt important que en 
aquestes bústies només hi 
deixeu tèxtil o calçat que es 
pugui reutilitzar.
La roba bruta o estripada no 
s'ha de dipositar en aquestes 
bústies i cal gestionar-la com 
a resta.
Perquè passin per la boca del 
contenidor, utilitzeu bosses 
petites, màxim de 30 litres.
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L’Associació Tapís, 
que treballa amb 
persones en risc 
d’exclusió social de 
la comarca, és qui fa 
la recollida i la tria 
de roba i en permet 
la reutilització a 
través de la botiga 
de roba de segona 
mà EL FIL, que 
trobaràs a la plaça 
dels Màrtirs de Vic

Finançat per



L’oli de cuina és un residu que té un 
impacte ambiental important, amb 
efectes greus, ja que contamina l'aigua. 
Si el recuperem, ens permet produir 
biodièsel, un combustible net que genera 
un 80 % menys d’emissions que el petroli.

És important que no el llencem per 
l'aigüera i el recollim a casa en 
qualsevol ampolla o garrafa de 
plàstic buida. 

L’Ajuntament subministra a cada 
llar un embut per a facilitar el 
traspàs de l’oli a l’ampolla.

Un cop l’ampolla estigui plena, cal 
tapar-la i dipositar-la al contenidor 
d’oli més proper o a la deixalleria.

RECOLLIDA 
D’OLI DE CUINA
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RECORDA
S’admet qualsevol tipus 
d’oli vegetal —oliva, 
gira-sol, soja, etc.—, però 
en cap cas olis minerals 
de cotxes ni màquines.

Finançat per
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SERVEI DE
DEIXALLERIA



· 12 ·

LA DEIXALLERIA
MUNICIPAL

A la deixalleria hi pots portar tots els 
residus que no es recullen porta a 
porta ni en contenidor i tots els 
objectes que ja no et facin servei però 
que es puguin reutilitzar.

Carrer Eduard Rifà, 74-76
(polígon industrial del El Verdaguer)

Horaris d’obertura: 
De dimarts a divendres
de 9 a 13 h i de 16 a 19 h
Dissabtes de 9 a 14 h

deixalleria@manlleu.cat

93 850 75 23

Què hi podem portar?

Residus: olis de cuina, olis de motor, 
electrodomèstics petits i grossos, 
fusta, ferralla, restes de poda, roba, 
runa, ceràmica, pneumàtics, 
bombetes i fluorescents, vidre pla 
(finestres i miralls), mobles i trastos 
vells, bateries, piles, pintures i 
dissolvents, radiografies, càpsules 
de cafè, etc.

Objectes reutilitzables en bon estat: 
vaixella, sofàs, llibres, roba, 
elements decoratius, accessoris per 
a nadons, etc.

LA DEIXALLERIA
MÒBIL

A la deixalleria mòbil hi pots portar 
residus domèstics de petit format i 
així no haver d'anar fins a la 
deixalleria municipal. 

Aquest servei es desplaça als barris 
de l’Erm, Vilamirosa, Gràcia i Dalt 
Vila un cop cada trimestre.

Què hi podem portar?

Olis de cuina, olis de motor, petits 
aparells elèctrics i informàtics 
(mòbils, ràdios, teclats, etc.), ferralla 
(paelles, etc.), ceràmica, bombetes i 
fluorescents, piles i bateries, joguines 
i peluixos, pintures, coles i 
dissolvents, tintes d’impressora, 
radiografies, càpsules de cafè, etc.



ON TROBAR
CADA SERVEI

CONTENIDOR D’OLI

CONTENIDOR DE ROBA

ÀREA D’EMERGÈNCIA

BÚSTIA DE BOLQUERS

ESTACIÓ

PAVELLÓ MUNICIPAL

RIU TER
RIU TER
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DEIXALLERIA

AJUNTAMENT

ARBORÈTUM

MUSEU DEL TER

CEMENTIRI

HOSPITAL

RIU TER

RIU TER

NOVA COMISSARIA
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L’APP
CIUTADANA

TOTA LA INFORMACIÓ I TOTS 
ELS TRÀMITS RELACIONATS 
AMB LA GESTIÓ DELS 
RESIDUS DE MANLLEU EN 
UNA SOLA APP.
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Accedeix a sobrenmotius.wcity.app.

A l'accedir-hi apareixerà un missatge que et 
preguntarà si vols afegir l’app a la pantalla 
d’inici. Toca el missatge i instal·la l’aplicació.

Toca “Nou usuari”. Introdueix les dades 
d’usuari i accepta la política de privacitat, 
galetes i correu electrònic.

Un cop confirmat rebràs un correu electrònic 
d’activació del teu compte.

Quan hagis activat el compte hauràs 
d’introduir el codi d’habitatge, que trobaràs 
al correu que vas rebre quan vas recollir el 
kit del porta a porta.
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QUÈ POTS FER AMB L’APP?

COM DESCARREGARTE L'APP
I ACTIVAR EL TEU COMPTE

Consultar el 
calendari diari 
de recollida

Sol·licitar la 
recollida de 
voluminosos i 
trastos vells

Consultar la 
teva participació 
al porta a porta 
en temps real

Enviar 
incidències

Rebre avisos 
i notificacions 
relacionats 
amb el servei
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RECORDA
COM SEPARAR
ELS RESIDUS

CADA 
COSA
A L 
S E U 
LLOC
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RECORDA COM SEPARAR ELS RESIDUS

Dels residus orgànics n'obtenim 
compost, un producte fertilitzant 
d'alta qualitat i regenerador per 
a la terra. 

Si tens un petit jardí o un hort, 
pots obtenir el teu propi adob 
fent compostatge. Anima’t i vine 
a buscar el teu compostador 
gratuïtament a la deixalleria.

A l’orgànica hi podem posar:

Restes de fruita i verdura, restes de carn i 
peix, restes de menjar cuinat, closques d’ou, 
de marisc i de fruita seca, marro de cafè i 
restes d’infusions, paper de cuina, tovallons i 
mocadors de paper, taps de suro, llumins, 
escuradents, serradures, petites restes de 
jardineria, gespa i fullaraca.

L’ORGÀNICA

No hi podem posar:
Restes d’escombrar i cabells, bolquers i 
compreses, sorra de gat, cendres ni cap altre 
material que no sigui orgànic.

Separa l’orgànica en bosses compostables, pots aprofitar les de la compra!
Les de plàstic no es recullen.
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Al multiproducte hi podem posar:

ENVASOS DE PLÀSTIC. Ampolles de plàstic (aigua, oli, 
refrescos, llet, etc.), taps de plàstic, envasos de 
productes de neteja, de gels de bany i de xampú, tubs 
dentífrics i cosmètics, bosses de congelats, terrines de 
mantega i recipients de iogurt, safates de porexpan, 
embolcalls de plàstic, paper transparent (film), bosses 
d'aperitius i llaminadures, vaixella i coberts d’un sol ús 
i bosses de plàstic dels comerços. ENVASOS METÀL·LICS. 
Llaunes de conserves, llaunes de begudes, safates 
d'alumini, esprais, taps metàl·lics d'ampolla i taps de 
pot. ENVASOS TIPUS BRIC. Envasos de suc, de llet, de vi, 
de batut, de brou, de gaspatxo etc. PAPER I CARTRÓ. 
Capses de galetes, de cereals, de sabates, de 
productes congelats, oueres de cartró, etc., i tot tipus 
de paper, diaris, llibres, revistes i bosses de paper. 
CAIXES DE FUSTA PETITES. Caixes de maduixes o figues.

EL MULTIPRODUCTE
RECORDA COM SEPARAR ELS RESIDUS

Cada vegada generem 
més envasos sense pensar 
en l'impacte que causen. 
Hem substituït molts 
productes a granel i 
envasos de vidre i cartró 
per envasos de plàstic, 
llaunes i brics. Cada 
vegada consumim més 
productes d'un sol ús que 
no es poden reutilitzar.

No hi podem posar:
Petits electrodomèstics, 
bolquers, mascaretes, roba, 
joguines, guants ni objectes de 
plàstic que no siguin envasos



No hi podem posar:
Plats i gots de 
vidre, ceràmica, 
miralls, bombetes 
ni fluorescents. 
Aquests residus 
s’han de portar a la 
deixalleria.

Al vidre hi podem posar:
Envasos de vidre sense taps, com ara 
ampolles, pots de colònia i cosmètics, 
pots de melmelada i de conserves, 
etc. Diposita’l directament al 
contenidor, sense bossa!

A la resta hi podem posar:

Pols d’escombrar i bosses d’aspiradora, estris de 
neteja (fregalls, pals de fregar, etc.), compreses, 
bolquers i tovalloletes humides, mascaretes i guants 
d’un sol ús, plats, gots o ceràmica trencats, 
bolígrafs, fulles d'afaitar, raspalls de dents, 
productes d'higiene (tiretes, bastonets de les orelles, 
esparadrap, etc.), burilles de cigarret i cendra.

El vidre és l’únic envàs 
que es pot reutilitzar per a 
usos alimentaris. Quan es 
recicla no perd qualitat, i 
es pot reciclar tantes 
vegades com calgui.

Els residus que no es poden reciclar 
es consideren resta i es porten a 
l’abocador, on es generen 
emissions que contribueixen al 
canvi climàtic i tenen un gran 
impacte sobre el medi. A més, el 
cost del seu tractament és cada 
vegada més elevat.

RECORDA COM SEPARAR ELS RESIDUS

EL VIDRE

LA RESTA 
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MUNICIPIS AMB
PORTA A PORTA

PRÒXIMES
IMPLANTACIONS

A CATALUNYA, LA 
RECOLLIDA PORTA A 
PORTA JA ESTÀ 
IMPLANTADA A MÉS DE 
275 MUNICIPIS, AMB UNA 
MITJANA DE RESULTATS 
PER SOBRE DEL 70 % DE 
RECOLLIDA SELECTIVA.

SABIES
QUE...?
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SEÜL
>>>COREA DEL SUD
10 milions d’habitants

SAN FRANCISCO
>>>EUA
825.000 habitants

LJUBLJANA
>>>ESLOVÈNIA
250.000 habitants

BERLÍN
>>>ALEMANYA
3,5 milions d’habitants

MILÀ
>>> ITÀLIA
1,3 milions d’habitants

BRUSSEL·LES
>>>BÈLGICA
180.000 habitants

ADELAIDE
>>>AUSTRÀLIA
1,3 milions d’habitants

BERNA
>>>SUÏSSA
133.000 habitants

TAMBÉ A:
MUNIC, PARMA, ANVERS,
SEATTLE, CARDIFF...

EL PORTA
A PORTA NO ÉS
CAP INVENT NI
CAP EXPERIMENT
A les grans ciutats del 
món amb bons resultats 
de recollida selectiva és el 
sistema predominant.

Els darrers anys, el 
porta a porta s’està 
estenent en municipis 
de més de 15.000 
habitants i ja s’ha 
implantat amb èxit a 
les ciutats catalanes 
següents:

Berga
Lleida
Barcelona
Girona
Palau-solità i Plegamans
Canet de Mar
La Garriga
Sant Andreu de Llavaneres
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Consulta esta
guía en castellano

Read this guide
in English here

اقرء ا�علومات باللغة العربية

OFICINA DEL
PORTA A PORTA

C. Torelló, 41

Horari:
Dilluns i divendres: de 9 a 13 h
Dimarts i dijous: de 16 a 19 h
Dimecres: de 10 a 17 h
Dissabte: de 9 a 13 h (1r i 3r de cada mes)

Més informació:
900 500 578
portaporta@manlleu.cat
manlleu.cat

Aquest projecte ha estat subvencionat
per lʼAgència de Residus de Catalunya


