
ELS TRASTOS NO ES

PODEN ABANDONAR AL CARRERAIXÍ NO!
SI US PLAU, TRUQUEU AL SERVEI GRATUÏT DE RECOLLIDA

ABANS DE DILLUNS A LES 13 H:
972 71 41 42

PERQUÈ MANTENIR LA VILA NETA,

TAMBÉ ÉS COSA TEVA!

INFORMACIÓ PRÀCTICA 
SOBRE EL TRACTAMENT 
DELS DIFERENTS RESIDUS 
A LA VILA DE RIPOLL

Contenidors de restes vegetals 
i de poda
Aquests contenidors només són per restes vege-
tals de particulars. Les empreses de jardineria no 
els poden fer servir.
Actualment hi ha 6 punts verds i els recullen un 
cop estan plens.
Ubicacions: carrer Costabona amb avinguda Cam-
prodon, carrer Vista Alegre amb carrer Balandrau, 
carrer Vidabona, carrer Sant Amand, plaça Ramon 
Boixadós i Mestre i horts de Cal Déu.

Servei de recollida de trastos i 
andròmines
Cal trucar a l’ajuntament al 972714142 perquè us 
apuntin pel servei de recollida (temps fins a la 1 del 
migdia del dilluns si és per la mateixa setmana).

Es recull els dimarts al matí, per això només es pot 
baixar els dilluns al vespre. Es pot deixar davant 
del portal de casa. És un servei gratuït.
Quines andròmines es recullen? Mobles i trastos 
vells, electrodomèstics, llits, somiers, matalas-
sos… i qualsevol material especialment volumi-
nós. Amb justa mesura, si es tracta de buidar un 
pis… aquest no és el servei indicat!

Recollida de cartró
Des del mes de novembre, nova recollida de car-
tró per comerços, restauració i polígons industri-
als. Es recull porta a porta diàriament i cal tenir el 
cartró degudament plegat en una caixa a l’interior 
de l’establiment.

Fer-ho bé és responsabilitat 
de tots/es!  AIXÍ NO!
Volem tenir una vila neta i polida! Entre tots/es és 
possible, i per això demanem que no es produeixin 
actituds incíviques a l’hora de llençar els residus. 
Si fem un ús individual continu i responsable 
de tots aquests recursos tindrem un po-
ble net i sostenible. L’èxit col·lectiu 
passa per la responsabilitat in-
dividual.



Horari del servei de neteja
L’Ajuntament compta amb 6 treballadors que ofe-
reixen el servei cada dia de la setmana. Els agraïm 
que treballin durant tot l’any, ja que només fan fes-
ta el dia de Nadal!

Hivern: 8:00 – 18:00 hores
Estiu: 7:00 – 20:00 hores 

Reduïm, Reciclem, 
Reutilitzem!
Separar correctament els residus que generem, 
així com mirar de generar-ne menys, és essenci-
al per al planeta i per la vila! A Ripoll, es disposa 
de molts punts de recollida de residus domèstics, 
amb diferents àrees de contenidors repartides per 
la vila, les quals compten amb 5 fraccions dife-
rents. La seva recollida periòdica és competència 
del Consell Comarcal. Cal mantenir les zones el 
màxim de netes i dipositar sempre tot el que es 
pugui dins els respectius contenidors.

Des de la implantació del nou sistema de càrrega 
bilateral als contenidors, l’any 2019, s’ha passat 
d’un percentatge de recollida selectiva del 23,63%, 
a un 34,6%. Anem augmentant els índex de reci-
clatge i, si tots/es ens hi esforcem, encara tenim 
molt marge per seguir millorant!

Contenidors Roba Amiga
9 punts de recollida que es buiden un cop per set-
mana.
Ubicacions: avinguda del Comte Guifré (davant 
de la pista), aparcament d’Ordina, aparcament de 
l’estació, carretera de Barcelona (davant INS Abat 
Oliba), supermercat Esclat, carrer Josep Maria Pe-
llicer, Creu Roja, Deixalleria, polígon industrial Ca-
sanova de Baix (carrer Martinets).

Contenidors d’oli
Actualment hi ha 3 punts i es recullen quan estan 
plens.
Ubicacions: aparcament de l’estació, principi del 
carrer Josep Maria Pellicer i avinguda Comte Gui-
fré (davant de la pista).

Deixalleria Comarcal
Ubicació: Carrer Domènech Casamira, 5 (Polígon 
dels Pintors)
Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 13 h i de 15 
a 18.15 h. Dissabte, de 9.30 a 14 h.
La prestació d’aquest servei es fa de forma 
gratuïta per als usuaris particulars o ciutadans si 

bé, en alguns casos, si es supera una determinada 
quantitat de quilos, s’aplicarà una taxa subjecte a 
preu públic.

Què s’hi pot portar:
• Residus municipals especials: pneumàtics, flu-

orescents i làmpades de vapor de mercuri, ba-
teries, dissolvents, pintures i vernissos, piles, 
electrodomèstics que continguin substàncies 
perilloses, olis minerals usats

• Residus municipals ordinaris: paper i cartró, vi-
dre, envasos lleugers, plàstics, ferralla i metalls,  
tèxtils, olis vegetals usats, ampolles de cava 
senceres

• Altres residus municipals: fustes, restes de poda 
o jardineria, runes i restes de la construcció 
d’obres menors

• Residus municipals voluminosos: mobles i altres, 
electrodomèstics que no contenen substàncies 
perilloses, ferralla electrònica (ordinadors, petits 
electrodomèstics, aparells electrònics…)

A Ripoll, també es compta amb 3 Minideixalleries:
- Carretera de Barcelona (a l’exterior de l’escola 

Joan Maragall)
- Avinguda del Comte Guifré (a l’exterior de l’esco-

la Tomàs Raguer)
- Carrer de Concepció Ducloux (a l’exterior del pa-

velló poliesportiu)


