
Descobreix
pas a pas 
el nou servei 
porta a porta.

Dénia, La Xara i Jesús Pobre

Dénia, La Xara i Jesús Pobre

Ara podem 
tindre els 
carrers nets 
sense eixir 
de casa.

Nou servei de recollida 
selectiva de fem a domicili 
porta a porta. 
Viure i conviure en Les Roques, Baix La Mar, 
Jesús Pobre i Monte Pego és encara 
més fàcil. Només has de traure el fem a 
la porta de casa a l’hora i amb la paperera 
corresponent i nosaltres ens encarreguem 
de recollir-la.

Més còmode per a tu, millor per a tots.

Descobreix com obrir-li la porta al canvi, 
obrint aquest fullet.

Cuidar de la teua 
ciutat suma punts. 
Ací en tens un. 

Punt d’atenció cuitadana. 

@denia_ajuntament

@ajuntamentdenia

Telèfon: 966 13 01 58

Avda. Marquesat, 5 (Dénia)

@ayto_denia



Quan vius i convius
veus la vida 
de color.
Però del color que 
toca.

Calendari de recollida:

A partir de les 21:00h i abans de les 7:00h

A partir de les 21:00h i abans de les 0:00h

Esperem que aquest servei 
ens òbriga moltes portes, 
inclosa la teua.

Si no saps el seu lloc, 
a la paperera groga

Dins de la paperera groga hem de depositar 
botelles, envasos de plàstic i envasos metàl·lics 
(llandes, alumini, aerosols...) i brics.

Dins de la paperera marró s’han de depositar 
les restes d’aliments (pells de fruites, espines de 
peix, pòsits...) amb bosses compostables.

Botelles, envasos de plàstic
i envasos metàl·lics

Orgànic

Cartó i paper Restes

Vidre

Fins el príncep blau
sap que el cartó va ací

NO té paperera. El seu reciclatge es farà 
acumulant el paper i cartó plegat en bosses 
de paper. La paperera grisa és l’adequada per a tirar 

tots aquells residus que no es reciclen 
ni poden usar-se per a fer compostos: 
bolquers, xiclets, puntes de cigarreta, 
tovalloletes humides, pèls, tiretes, 
mascaretes...

Si estàs un poc verd
a l’hora de reciclar vidre, 
t’ajudem

Tenim l’esperança que en la paperera 
verda deposites botelles de vidre, flascons 
de vidre (com perfums) i pots d’aliments de 
vidre (melmelades, conserves, etc.) sense 
tapes ni suros.

Reciclar bé no és cap marró

En la vida no és tot blanc o 
negre, també tenim grisos, 
com aquest


