
Més fàcil,  
més còmoda  
i sense gestions

Nova recollida 
de voluminosos



Nova recollida de 
voluminosos al carrer
A partir del 6 de febrer  
Amb l’objectiu de millorar la recollida 
de voluminosos, l’Ajuntament posa en 
funcionament un nou servei. 

* Més fàcil
* Sense gestions
* Sense esperes
* Més flexible

Els voluminosos s’hauran de deixar al costat 
del contenidor més proper, el dia o dies 
assignats a cada barri, a partir de les 20 h. 
També es poden portar a la deixalleria. 



Recollida  
a domicili 
en casos de 
necessitat  
Per a persones molt grans 
o persones amb mobilitat 
reduïda que no poden baixar 
els voluminosos al carrer.  
Cal trucar al telèfon gratuït 
900 103 146 



Centre 
Diumenge  
i dijous

Valldoreix 
Dilluns, deixa’ls  
a les cantonades

Mira-sol 
Dimarts

La Floresta 
Dimecres

Les Planes 
Dimecres

El dia assignat al teu barri, 
a partir de les 20 h
Recorda deixar-lo al costat  
del contenidor
 

Quan et  
toca baixar el 
voluminós? 



Una app per donar una segona 
vida als objectes

Un nou espai de segona mà  
a la deixalleria 

Sant Cugat recupera
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Xat

08172 Sant Cugat del Vallès

Dono sofà de tres placesDe color beix, amb butxaca lateralMida: 1,95 cm x 85 cmEncara vol compartir bons moments amb una altra família ; )

23 12

Per fomentar la reutilització, l’Ajuntament posa 
en marxa una nova aplicació per a mòbils 
que permet fer intercanvis entre particulars 
per donar o intercanviar objectes que ja no 
s’utilitzen. 

Com funciona?

Els ciutadans i ciutadanes es posen en 
contacte entre si per fer l’intercanvi o donació. 

Amb l’aplicació també es poden reservar els 
objectes de la deixalleria.

1. 
Una app per donar una 
segona vida als objectes



2.
Un nou espai de segona mà  
a la deixalleria 
Pots portar el voluminós a la deixalleria on hi ha un 
espai de segona mà.

Com funciona? 

El sistema d’intercanvi funciona per punts. 

Quan deixem un objecte obtindrem punts que 
després podrem bescanviar per altres objectes. 

Si no disposem de punts d’intercanvi, ens podem 
quedar l’objecte pagant un preu simbòlic que es 
destinarà a un projecte social. 



Reutilitzem, 
Reciclem 
i Recuperem
Els voluminosos en bon estat es 
destinaran a segona mà.  
Si estan molt vells o malmesos,  
es desballestaran per reciclar-ne  
tots els components.



Per a més informació: 
santcugat.cat/voluminosos

Infonet
Plaça de Barcelona, 15
Tel. 900 103 146 




