SERVEI DE RECOLLIDA:

RESTES VEGETALS
I PODA
-------2021------del 7 d'abril al
27 d'octubre

1 dia a la setmana
Dimecres al matí (no festius)
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SOL·LICITA LA RECOLLIDA (AL CONSELL COMARCAL)
Trucal al 973 44 89 33 o fes un correu electrònic a: residus@ccnoguera.cat.
Amb les següents dades: Recollida Fracció Verda / Nom / Adreça / Municipi (nucli).
Màxim fins a les 13 hores de dilluns.
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DIPOSITA LES BOSSES I FEIXOS AL PUNT ACORDAT
El dimarts al vespre, treu al costat de la porta de casa les bosses i els feixos,
sempre vigilant que no molestin el pas de vianants o vehicles i mai al costat dels
contenidors.

COM S'HA DE DEIXAR?
GESPA, HERBES, FULLES I FLORS
En bosses d'escombraries lligades (màxim 10 kg per bossa), preferiblement de 80
litres.

LA PODA I LES BRANQUES
Es lligaran en feixos (màxim 1,20 metres de llarg i 10 kg).
NO ES RECOLLIRAN MÉS DE 4 BOSSES O FEIXOS.

NO

SÍ
Gespa / Fulles
Flors / Herba / Poda

Troncs / Arbres
Terra / Pedres
Testos / Runa

COMUNICACIONS I INCIDÈNCIES

973 448 933

residus@ccnoguera.cat

IMPORTANT!
NO es recolliran bosses o feixos que no continguin
restes vegetals.
Si es fa mal ús del servei es deixarà de prestar.
És un servei només per a particulars. Les empreses de
jardineria han de portar les restes a la deixalleria.
Les restes de tales d'arbres NO es poden recollir amb
aquest servei, s'han de dur a la deixalleria.
RECORDA! Està prohibit l'abocament o l'eliminació
incontrolats de bosses, restes de poda, runa,
voluminosos i electrodomèstics.

Recorda que també pots portar les restes vegetals
i restes de poda a les deixalleries de la comarca.
DEIXALLERIA BALAGUER

Dilluns a divendres 11 h - 13 h
15 h - 18 h
Dissabte
9 h - 13 h

DEIXALLERIA ARTESA DE SEGRE

Dilluns a divendres
Dimarts
Dissabte

16 h - 20 h
TANCAT
10 h - 13 h
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