COMUNICAT 25/05/22
RECOLLIDA PORTA A PORTA DE RESIDUS COMERCIALS ASSIMILABLES A MUNICIPALS
D’ARENYS DE MUNT
En la recollida porta a porta, els residus s’han de treure davant de cada establiment, entre les 20-22h.

FRACCIÓ ORGÀNICA
- Peles de fruita i restes de verdura
- Restes de carn i peix
- Closques i ossos
- Tovallons de paper usats
- Restes de menjar cuit i pa
- Marró de cafè i restes d’infusions
- Taps de suro
Dies de recollida
DIMARTS, DIJOUS, DIVENDRES i DIUMENGE, per a tot el poble
(20 - 22h)
S’ha de treure al carrer, amb cubell o bujol homologat i bossa preferentment compostable.
ENVASOS DE PAPER I CARTRÓ
- Diaris, revistes i fulls de paper
- Bosses de paper
- Papers de regals i propaganda
- Capses de cartró plegades
- Oueres de cartró
Dies de recollida
DILLUNS i DIVENDRES recollida NOMÉS COMERCIAL
(20h - 22h)
DIMECRES per a tot el poble
S’ha de treure plegat i amb bujol o contenidor propi homologat, en cas d’un volum gran.
ENVASOS LLEUGERS
- Envasos de plàstic
- Bosses de plàstic
- Brics de begudes
- Llaunes de ferro i alumini
- Safates de porexpan i paper d’alumini
Dies de recollida (20-22h)
DILLUNS I DIJOUS, per a tot el poble
S’ha de treure plegat i amb bujol o contenidor propi homologat en cas d’un volum gran.
FRACCIÓ RESTA:
- Pols d’escombrar
- Tampons i compreses
- Puntes de tabac
- Objectes de materials barrejats
Dies de recollida (20-22h)
DISSABTES, amb el porta a porta per a tot el poble
Només és pels residus municipals assimilables a domiciliaris que no es poden reciclar.
ALTRES FRACIONS ASSIMILABLES A RESIDUS MUNICIPALS:
- Plàstic film i plàstic de bombolles
- Vidre trencat
- Caixes de fusta i altres assimilables a municipals

* extra comercial
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Deixalleria - Tel. 93 793 89 85 >> La resta de residus assimilables a residus municipals cal dur-los a la deixalleria
Els envasos de vidre s’han de dur als contenidors de vidre que hi ha al carrer o a la deixalleria
Excepcionalment els dies 23 de juny i 24 i 31 de desembre l'horari de treure les deixalles és de 13 a 15 hores
Per qualsevol incidència atribuïble al servei de recollida podeu contactar amb l’empresa ARCA: selectiva@arenysdemunt.cat
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Calendari Recollida Porta a Porta de Residus Comercials Assimilables a Municipals

* de 10 a 14h
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