
A Reus,
brossa a brossa i
porta a porta
Tu separes els residus 
a casa i nosaltres els recollim 
a la teva porta.

Així, entre tots millorem 
la recollida selectiva.

A Reus,
iniciem un 
pla pilot de 
recollida 
porta a porta 
domiciliària
Un nou sistema 
més eficient
La recollida selectiva porta a porta 
consisteix a lliurar els residus al servei 
municipal de recollida davant de la porta 
de casa, en uns dies i hores determinats 
per a cada fracció.

Només cal treure el cubell el dia que toca 
i recollir-lo un cop que sigui buit.

La recollida porta a porta es considera un 
dels sistemes més eficients per tal d’assolir 
bons nivells de recollida selectiva, 
superiors al 80%.

Com podem consultar 
els residus generats?
En un futur podreu consultar l’històric 
d’entregues de cada fracció i informació 
relativa al servei de recollida a través de l’app 
bitPAYT. Per a això caldrà que seguiu els 
passos següents:

1. Descarregueu l’app BitPAYT al vostre telèfon 
(Android o iOS).

2.  Instal·leu l’app al vostre dispositiu mòbil.

3. Obriu-la i registreu-vos amb les vostres 
dades.

4. Posteriorment es validarà la vostra 
sol·licitud.

5. Instal·leu l’app per al mateix habitatge en 
tants dispositius com us convingui.

Altres serveis de 
l’Ajuntament
Recollida de voluminosos 
Truqueu al 010 o feu el tràmit electrònic al web.

Deixalleries fixes i mòbils
Consulteu-ne la ubicació i els horaris 
al portal web de l’Ajuntament.



Canviem 
per millorar

Reus es va situar el 2021 en el 38% de recollida selectiva 
i abans del 2025 la normativa marca que cal arribar 
a reciclar un 55% dels residus 

Calendari 
de recollida 
Traieu els cubells al vostre portal abans de 
les 19 h el dia que toca per a cada fracció:

Tèxtil sanitari 

Envasos

Orgànica

Resta

Paper i cartró

Vidre

RECORDEU:

Retireu el cubell a l’interior del 
domicili quan sigui buit.

Abandonar la brossa és un acte 
incívic i sancionable.

En cas que lliureu els residus de 
forma incorrecta, no seran recollits 
i se us indicarà l’error amb un 
adhesiu al cubell.

Com cal 
fer l’entrega 
de cada residu…

Conjunt per a 
la recollida selectiva 
porta a porta
Un formador ambiental us informarà sobre 
com cal fer-ho i us entregarà el material següent:

1  paquet 
de bosses 

compostables
Segons disponibilitat

1  cubell blanc 
multifunció
Per a la resta, paper 
i cartró, envasos 
i vidre

1  cubell 
gris per al 

tèxtil sanitari
Amb una sol·licitud 

prèvia i justificant-ne la 
necessitat (persones 

dependents, infants, etc.)

1  cubell 
marró
Per a l’orgànica

1  cubell 
reixat

D’ús a la cuina 
per a l’orgànica 
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Paper i cartró
Sense bossa i dins del cubell 
blanc. Si no hi cap, es plegarà 
i es deixarà al costat

Envasos lleugers
Amb bossa de plàstic i dins 
del cubell blanc

Envasos de vidre
Sense bossa de plàstic i sempre 
a l’interior del cubell blanc

Orgànica
Amb bossa compostable 
i dins del cubell marró

Resta
Amb bossa de plàstic i dins 
del cubell blanc

Tèxtil sanitari
Amb bossa de plàstic i dins 
del cubell gris


