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L'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

Aquesta reorganització

A cada punt

Sense la teva col·laboració

ha decidit fer un esforç per tal de millorar la
gestió de la recollida de residus municipals, modificant l'actual sistema de recollida
selectiva de les fraccions paper i cartró, vidre, envasos lleugers i la recollida de les
restes vegetals i afegir la recollida de materia orgànica.

del servei neix amb la voluntat d'anar adoptant mesures que
facin més fàcil als ciutadans la participació a la recollida selectiva, s'han ampliat els
punts de recollida de 30 a 136 punts.

de recollida hi haurà contenidors per recollir les cinc fraccions, rebuig,
orgànica, paper i cartró, vidre i envasos lleugers. Està demostrat que apropant els
contenidors de recollida al ciutadà, augmenta la participació d'aquest a la recollida
selectiva, pel qual amb aquesta mesura considerem que arribarem a recollir un 30%
del residu que produïm de manera selectiva.

això no serà possible, per això es imprescindible la
col·laboració de tots els veïns i veïnes que vivim a Sant Pere de Vilamajor per que els
nostres residus siguin tractats de la forma més correcta possible i així ajudar a
pràctiques cada vegada més sostenibles per preservar el medi ambient.
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Piles Piles de botó Bateries Fustes
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Electrodomèstics
(ferralla electrònica)

Pneumàtics Oli de cotxe Oli de cuina

Tèxtils Sabates Envasos de productes
d'higiene de la llar

Frigorífics
amb CFC

Fluorescents Ampolles de cava

Esprais

Deixalleria

Horari
De dimarts a divendres:
Dissabte:
Diumenges:

de 10:00h a 13:00h i de 16:00h a 19:00h
de 10:00 a 14:00h i de 16:00h a 19:00h

de 10:00h a 14:00h

Deixalleria de Sant Antoni de Vilamajor:
Telèfon: 93 845 18 32.

Recorda que també pots fer servir la deixalleria sense cap cost

Crta. de Llinars a Sant Antoni, km. 48
(Sector industrial Can Mora Sud).

.

Què s'hi pot portar?
i també paper, cartró, vidre i envasos lleugers

Recicla´t, entre tots ho podem fer

Ajuntament de

Sant Pere de Vilamajor

En aquest butlletí us informem de les caracteristiques dels diferents serveis que
s'ofereixen per tal que tots els ciutadans de Sant Pere de Vilamajor puguin participar.

Gràcies per endavant.

Alcalde de Sant Pere de Vilamajor

Regidor de Medi Ambient i Promoció econòmica

Joan Bruguera i Gras

José Manuel Laguarta Bielsa

Quadre de serveis de recollida de residus
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Servei

PAPER I CARTRÓ

ENVASOS

VIDRE

RESTES VEGETALS

REBUIG

ORGÀNICA

MOBLES

Horari

De 07:00h a 12:30h

De 07:00h a 12:30h

De 07:00h a 12:30h

De 07:00h a 14:00h

De 05:30h a 14:30h

De 05:30h a 14:30h

Inici a les 07:00h

Observacions

Setmanal

Setmanal

Setmanal

Setmanal

3 cops per setmana

3 cops per setmana

1 i 3 dimarts del meser er

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Servei de recollida de
residus i neteja viària

Tel. 900 70 71 71

x

Aquest calendari pot estar subjectat a petites modificacions per previsions del servei.
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El nou sistema de recollida selectiva de residus i restes vegetals consisteix en:

La recollida de les fraccions selectives de paper i cartró, vidre, envasos i orgànica,
aquest residus són conduïts a unes plantes de recuperació per tal de poder ser
reutilitzats.

La recollida de paper i cartró es realitzarà mitjançant contenidors de
capacitat 1.000 litres. La freqüència de recollida serà d'un cop per setmana.

La recollida de vidre es realitzarà mitjançant contenidors de capacitat 360
litres, tancats amb clau per evitar que el vidre es buidi. La freqüència de
recollida serà d'un cop per setmana.

La recollida d'envasos lleugers es realitzarà mitjançant contenidors de
capacitat 1.000 litres. La freqüència de recollida serà d'un cop per setmana.

Maig 2007

Nou servei de recollida de residus

Només paper i cartró, tota classe de caixes de cartró ben plegades,
paper de embolicar, fulles, diaris, revistes, llibretes, etc.
"Ha d'haver-hi espai per a tots"

Fracció paper i cartró

Només els envasos de plàstic, llaunes i envasos tipus brick.

Només les restes de menjar i les restes de petita jardineria dins d'una
bossa ben lligada.

Fracció envasos

Només ampolles i pots de vidre sense tap.

Fracció vidre

Nou servei de recollida i neteja a la "Força" (centre històric)

Els residus voluminosos es recolliran dos cops al mes concretament

el 1 i el 3 dimarts de cada mes. La ruta s'inicia a les 7.00h del matí.

Els residus voluminosos comprenen: tot tipus de moble, matalassos,

electrodomèstics, fustes i trastos vells.

er er

Per tal de sol·licitar el servei porta a porta de forma

, és imprescindible:

Trucar al telèfon de Cespa:

i deixar les seves dades :

El dia indicat treure el voluminós a la porta del seu domicili.

totalment

gratuïta

1)

2)

Servei de recollida de mobles i atuells domèstics

Telèfon Direcció MunicipiNom

Residu verd

Les restes vegetals es recolliran cada dilluns en horari

diürn, de la porta de casa seva.

Podran dipositar tots els residus d’origen vegetal, les

restes de poda, excepte les branques i troncs gruixudes.

No dipositeu cap altre residu que no sigui procedent de la

jardineria.

Aquest tipus de residu ha de ser gestionat a través d’una planta de compostatge, en

aquest sentit, us recordem que heu de fer un correcte ús de les bosses destinades

a aquest residu.

900 70 71 71

Fracció orgànica

La recollida d'orgànica es realitzarà mitjançant contenidors de capacitat de
240 litres de color marró. La freq ència serà de tres cops per setmana.u

Al centre històric la "Força" el servei de recollida

s'efecturà mitjançant la col.locació de contenidors

soterrats.

A Sant Pere de Vilamajor
no està permès abandonar

mobles al carrer
TEL. RECOLLIDA

GRATUÏTA
900 70 71 71

En breu imans com aquest, es
repartiran per tal de fer
recordatori d'aquest servei de
recollida.


