
MAPA DE LES NOVES 
ÀREES DE CONTENIDORS

Per veure el mapa amb la ubicació de les 
noves àrees de contenidors, tant a can 
Massuet com a Canyamars, anar a la web 
del servei de recollida de residus del municipi 
de Dosrius: www.dosriusresidus.cat

RECOLLIDA A  
LA DEIXALLERIA 

DEIXALLERIA FIXA

c/ Can Carmany, s/n  
(polígon industrial nord) 
Argentona.

Dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h.
Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.
Diumenges: de 10 a 14 h.

DEIXALLERIA MÒBIL

Primer diumenge de cada mes
Canyamars, 
a l’entrada del carrer del Sot de l’Arca,  
de 9 a 10:30 h.

Can Massuet, 
a la plaça de la zona esportiva,  
de 10:30 a 12 h.

Dosrius, 
al davant de l’escola Castell de Dosrius,  
de 12 a 13:30 h.

NOVETATS

35 àrees de contenidors.

Cada àrea amb els 
contenidors de les  

5 fraccions

Tots els contenidors nous.

Recollida de restes  
verdes de jardí  

a la porta de casa.

Recollida de mobles  
i voluminosos  

a la porta de casa.

ALS NUCLIS DE 
CAN MASSUET 
I CANYAMARS

ÀREES COMPLETES 
DE CONTENIDORS 
AL CARRER

A PARTIR DE FEBRER
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MOBLES I  
VOLUMINOSOS
• Mobles: armaris, sofàs, cadires,...
• Matalassos
• Electrodomèstics
• Fustes grans

Recollida els dilluns.  
Cal trucar 
prèviament  
als telèfons  
93 799 62 80 
681 22 95 54

Màxim 1 m3.

RESTES VERDES 
DE JARDÍ
• Pinassa i fullaraca en general
• Gespa
• Herbes
• Flors seques

Recollida els dimarts i divendres.  
Cal trucar prèviament als 
telèfons 93 799 62 80 
681 22 95 54

Cal dipositar les restes  
en bosses específiques  
de100 litres.

Màxim 6 bosses per  
habitatge i dia de  
recollida.

NOVES ÀREES COMPLETES  
DE CONTENIDORS AL CARRER

RECOLLIDA A LA
PORTA DE CASA

ORGÀNICA
• Restes de fruita, verdura, carn i peix  

(tant cru com cuit)
• Closques d’ou, marisc i fruits secs
• Pa sec
• Marro de cafè i 

bosses d’infusió
• Paper de cuina i 

tovallons bruts de 
paper

• Taps de suro

Els contenidors 
marrons es buiden  
els dimarts, dijous  
i dissabtes.

PAPER I CARTRÓ
• Caixes  de cartró
• Bosses de paper
• Diaris i revistes
• Oueres de cartró
• Fulls de paper,  

llibretes i cartolines

Els contenidors blaus  
es buiden els dimarts  
i els dissabtes.

VIDRE 

• Ampolles de vidre  
(sense tap)

• Pots de vidre  
(sense tap)

Els contenidors verds  
es buiden els dimecres.

RESTA
• Pols d’escombrar
• Puntes de tabac
• Bolquers, compreses i tampons 
• Plats i gots trencats
• Apòsits sanitaris
• Excrements d’animals
• Cendra (un cop refredada)

Els contenidors grisos  
es buiden els dilluns,  
dimecres, divendres  
i diumenges.

ENVASOS
• Ampolles i garrafes de plàstic
• Pots de plàstic i de iogurt
• Llaunes de conserves de ferro
• Llaunes d’alumini de begudes
• Brics de begudes
• Safates de porexpan
• Bosses de plàstic i 

plàstic film
• Paper d’alumini
• Tapes de pots i 

ampolles

Els contenidors  
grocs es buiden 
els dilluns i els 
divendres
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