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Servei setmanal que posa
en marxa l’Ajuntament
per a la recollida de restes
vegetals als particulars:

Com demanar
la recollida a domicili?
Contactar amb l’Ajuntament a través del
web municipal www.premiadedalt.cat
La Societat municipal La Pinassa
us concretarà el tipus i número de
recipient que necessiteu segons el volum
i tipus de residu vegetal:
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L’1 de març, nou servei gratuït de

RECOLLIDA
restes vegetals

Imprescindible
sol·licitar-ho prèviament.
El servei es farà a través
de l’empresa municipal,
La Pinassa.

Saques de 90 x 90 x 100 cm
Saques de 90 x 90 x 60 cm
Saques de 60 x 60 x 60 cm
Contenidors de 240 a 1.000 litres

La Pinassa us lliurarà al vostre domicili
les saques o contenidors necessaris.
Es concretarà el dimarts que heu de deixar
la saca emplenada a la porta de casa.
La Pinassa el passarà a buidar
i, si és el cas, el tornarà a deixar a la porta
per a futures utilitzacions (d’acord amb
la conversa mantinguda amb la persona veïna).

Aquesta s’encarregarà
de rebre els avisos,
subministrar el material
necessari a la persona
sol·licitant i, un cop aquesta
ha abocat el residu vegetal,
la seva retirada.
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Com s’han de
preparar els
residus a recollir?
Dipositar les restes correctament al
recipient per tal que sigui senzill poderlo manipular per l’operari.
Si són troncs (inferiors als 10 cm
de diàmetre) tallats en
trossos petits.
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Quins avantatges
té aquest servei?
Evitem col·lapsar els contenidors
d’orgànica o rebuig amb restes
vegetals.
Afavorim el reciclatge.
Major comoditat per a la
persona usuària.

CAL DEMANAR
CONTENIDOR.

avís

subministrament a domicili

Restes vegetals
procedents del
manteniment
del propi jardí:
fulles, herbes,
branquetes amb
un volum màxim
d’1 m3 per servei

abocar-hi restes

recollida

Què hi va?

Què no hi va?

Restes de segar i esporgar l’hort.
Restes de males herbes del jardí.
Restes petites de poda dels
arbres, arbusts, matolls.
Restes de gespa.
Fulles i branques.

Mobles, fusta.
Restes de menjar.
Restes de runa.
Excrements.
Troncs de diàmetre
superior a 10 cm o terres.
Cal anar a:
Deixalleria La Suïssa.

