
Informació important 

 
 Traieu el contenidor d´escombraries o de reciclatge a les 7:00 del dia de la recollida, i 

poseu-la ben visible a la vora de casa vostra.  
 

 Recordeu que el consistori de Charnwood Borough us fa fins a 3 recollides voluminoses a 
l´any pels habitatges de Charnwood, visiteu la web www.charnwood.gov.uk per informar-
vos. 

 

 Es prega no ficar agulles o d´altres objectes punxeguts dins a les escombraries. 
 

 Si teniu dificultats per a moure les vostres escombraries per motius personals o 
relacionats amb el vostre habitatge, contacteu-nos. 

 

 Si deixeu el vostre contenidor d´escombraries o de reciclatge al carrer públic el dia 
després de la vostra recollida, us poden imposar una multa de 69 lliures esterlines, 
segons l´article  47ZA de la Llei de Protecció del Medi Ambient de 1990. 

 

Recollida de deixalles del jardí 
 
Per 17 lliures esterlines a l´any (pagaments domiciliats), us proveïm d´un 
contenidor marró amb rodes per que pogueu desfer-vos de les deixalles 
del jardí. Ho buidarem cada quinzena i farem adob amb les deixalles.   
 
Per suscriure´s, truqueu al 01509 634 563 
o visiteu la web www.charnwood.gov.uk/gardenwaste 
 
cleaner.greener@charnwood.gov.uk 
Contact Charnwood: 01509 634 563 
www.charnwood.gov.uk/gardenwaste 
De dilluns a divendres, de 8:30 a 17:00 
Durant el Nadal, el horaris poden variar. 
 
Si voleu rebre aquesta informació en lletra gran, braille, format auditiu o a la vostra llengua 
truqueu al 01509 634 563  
 
Escanejeu aquest codi QR amb el llector QR del vostre mòbil per accedir a la web: 

 
Imprès en paper procedent de boscs administrats amb cura, i d´altres procedències controlades. 

Informació sobre  
els serveis de reciclatge (Catalan) 

 

Gràcies per ajudar-nos a reciclar el 48%  

dels vostres residus. 
 
 
 

http://www.charnwood.gov.uk/
http://www.charnwood.gov.uk/gardenwaste
mailto:cleaner.greener@charnwood.gov.uk


Contenidor Verd amb Rodes – Reciclatge 
  

 

Llanceu els vostres objectes per reciclar a dins del 
contenidor verd, i recordeu-vos que podeu incloure 
vidre. Fiqueu totes les piles a la borsa de piles, i tots 
els tèxtils al sac “Mind”.  
 
Ja no hi cap més al vostre contenidor verd? 
Teniu problemes per reciclar? Contacteu-nos: 
Cleaner.greener@charnwood.gov.uk 
 
 

Què podeu reciclar reciclar al contenidor verd* 
 
Les caixes de cartró es poden aplanar y deixar al costat esquerre del contenidor 
verd. 

 
ampolles, 
safates 
d´amanides, 
aliments i 
verdures, 
caixes 
petites 

ampolles 
de llet, 
ampolles 
de lleixiu, 
ampolles 
de xampú 

borses 
d´embalatge, 
borses 
d´escombraries, 
capa adherent 
per embolicar 
aliments 
 

envasos de 
iogurt, 
escuma, 
envasos de 
menjar 
ràpid,terrines 
de 
margarina 
 

safates 
de menjar 
preparat, 
testos 
petits 
 

 

Recordeu que podeu reciclar el paper d´embolicar usat (que no sigui plàstic o 
metàl.lic), les postals i els sobres al contenidor verd. 
 
Tingueu en compte  que no acceptem paper d´empaperar o blocs de poliestireno. 
 
*Aquesta llista és acurada, però de vegades algunes coses que apareixen no es 
poden recollir per què són massa grans per processarles. 

 

Reciclatge de piles 
 
Podeu reciclar les piles a la vorera. Només heu de precintar la borsa que us donem i 
deixarla al costat del vostre contenidor verd el dia de la recollida. Us deixarem una borsa de 
recanvi per la següent recollida. 
 
Es poden reciclar les següents piles. 
 
També acceptem bateries de portàtils i de taladros, però no acceptem bateries de cotxe o 
industrials. 

 
Reciclatge d´articles domèstics 
 

Què podeu reciclar a la borsa “Mind”* 
 
Doneu els vostres articles domèstics a Mind, la institució benèfica per la 
salut mental. 
 
A dins de les borses “Mind” podeu ficar el que ja no necessiteu: roba 
neta, tèxtils, sabates o articles domèstics reciclables.  
Lligueu-la a la part de dalt i deixeu-la a prop del 
contenidor verd de reciclatge quan ho trageu per la 
recollida. El personal de recollida us farà un recanvi amb 
una borsa nova.  

 
* Les borses“Mind” es recolliran en vehicles diferents cap a una altra 
planta de reciclatge. 
 
Contenidor Negre amb Rodes – Residus 
 
Recordeu que no ens podem portar les deixalles adicionals que deixeu 
a la vora del vostre contenidor negre. Si deixeu borses a fora del 
contenidor podeu ésser multats. 

 
La tapa del contenidor s´ha de tancar per que el contingut no 
s´escampi mentre es buida. 

 


