Residuos orgánicos a depositar
no contedor marrón

Neste contedor non se
pode depositar

• Restos de xardín, os máis pequenos,
por exemplo flores ou céspede e poda pequena.
• Restos de froita, incluídos osos.
• Verduras.
• Froitos secos.
• Restos de café, pousos e filtros.
• Restos de infusións, bolsiñas.
• Cáscaras de ovo.
• Pan.
• Restos de carne, incluídos osos.
• Restos de pescado e mariscos.
• Restos de pasta e arroces.
• Restos de comidas crúas ou cociñadas.
• Alpiste.
• Papel de cociña sucio -sen tintas-.
EN BOLSAS
• Servilletas sucias -sen tintas-.
BIODEGRADABLES
• Tapóns de cortiza.
• Mistos.
• Paliños de dentes.
• Paos de xeados de madeira.
• Serrín.

• Aceite ou outros líquidos, por
exemplo refrescos.
• Cinzas varias.
• Cueiros, toalliñas ou compresas.
• Papel hixiénico.
• Ramas, troncos de gran tamaño
das podas.
• Cabichas de tabaco.
• Excrementos de cans, gatos...
• Material non compostable (vidro,
plástico, metal...).
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Reciclar está nas túas mans.
Faino con cabeza.
Emprega o teléfono de atención ao cidadán para
consultas ou para informar de calquer problema.

chama ao 986 485 682 ou ao 010
www.fcc.gal

Devolverlle vida á vida
ten o seu punto:

o novo contedor marrón

Imos converternos
na primeira
cidade

UN NOVO CONTEDOR

Como funciona?

PARA DAR VIDA Á VIDA

Separa na casa os residuos orgánicos (detallados na contraportada)
do resto do lixo e dos residuos reciclables.

Máis da metade dos residuos que xeras no teu fogar e que
actualmente levas ao contedor verde -o do lixoson residuos orgánicos que se poden reciclar e completar
o ciclo da vida.

Utiliza bolsas biodegradables.
Deposita as bolsas no contedor marrón que se abre coa tarxeta
PassVigo, a mesma que utilizas para coller o autobús.

Os restos da comida, mondas de froitas, cáscaras de ovos, osos…
son residuos orgánicos que se poden converter en compost.
O compost é un abono natural rico en substancias minerais
que podemos empregar na terra para aumentar a súa fertilidade.
Tamén axuda a reducir a contaminación por fertilizantes químicos
e a paliar o quecemento global.

UN NOVO RETO
Vigo xa é a cidade que máis e mellor recicla en Galicia,
pero co novo contedor marrón -que polo de agora só se instalará en Navia
e Castelao- imos converternos na primeira cidade 100% selectiva
capaz de separar e reciclar todos os residuos.
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Apoia a túa tarxeta PassVigo sobre o lector
Aos dous segundos escoitarás un pitido e poderás levantar a tapa, que pecha soa.

