SERVEIS COMERCIALS DE RECOLLIDA DE RESIDUS A BREDA
Doneu-vos d’alta de les fraccions que genereu, demaneu els
contenidors més adequats a la vostra generació i, si us cal, sol·liciteu el
servei de reforç de cartró comercial.
Guardeu els contenidors o materials dins les vostres dependències, en
les correctes condicions d’higiene i frescor, sobretot la fracció orgànica.

Per a la fracció orgànica,
envasos, paper i resta

Traieu-los a la nit a partir de les 21 h davant la porta de l’establiment o
l’espai acordat amb l’empresa de recollida ( que no molesti als vianants).
Retireu els contenidors buits de la via pública quan hagi passat el camió

DILLUNS

DIMARTS

Resta

Cartró comercial

Només allò
que no es
pot reciclar

Deixalleria matí

DIMECRES

Orgànica

DIJOUS

Envasos

DIVENDRES

Orgànica

Deixalleria tarda

DISSABTE

Paper i cartró

DIUMENGE

Orgànica

Envasos

Deixalleria matí

Treu els residus a la porta de casa a partir de les 21 h i el cartró comercial del dimarts de 10 a 11 h (sota demanda)

Canvis per dies festius. En general, els residus de la nit no es podran treure en les vigílies de dies festius i el cartró comercial del
matí no es podrà treure quan s’escaigui en festiu. A principis d’any rebreu un calendari de quins seran els festius i vigílies en què el
servei no es farà.

EL VIDRE

Dipositeu-lo als contenidors de vidre del carrer, alguns dels quals han estat
substituïts per models VACRI, que disposen d’un sistema d’elevació i buidat dels
bujols adaptats a aquest sistema.
OBLIGATORIETAT: El contenidor de fracció orgànica lliurat pel servei és obligatori,
ja que està identificat amb un XIP ELECTRÒNIC que permet conèixer l’ús que en fa
l’establiment. La resta de materials es poden dipositar directamente en bossa i el
cartró comercial plegat i lligat. Si genereu volums més importants, contacteu amb
el servei de recollida

CONDICIONS DELS
CONTENIDORS
COMERCIALS

PROPIETAT: El servei lliura gratuïtament 1 contenidor per a cadascuna de les
fraccions que necessiteu i cobra la resta d’unitats demanades.
NETEJA i REPARACIONS: A càrrec de cada comerç, que us podeu posar en
contacte amb NORA S.A
ELS COMERÇOS i PROFESSIONALS –hi podeu portar ELS ALTRES RESIDUS
que genereu sense superar les quantitats màximes que permet el reglament
comarcal per visita a la deixalleria

LA DEIXALLERIA
pels altres residus
que no admet el
porta a porta

CALENDARI DE
LA DEIXALLERIA

LES INDÚSTRIES – hi podeu portar RESIDUS NO ESPECIALS respectant també
les quantitats màximes que pot admetre el servei
Per utilitzar la deixalleria cal donar-se d’alta en el servei en els horaris d’obertura
de la instal·lació.
DIMARTS i DISSABTE AL MATÍ de 10 a 14 h (a l’estiu, de 15 de juny a 15 de
setembre, de 9 a 13 h )
DIJOUS A LA TARDA de 15 a 19 h (a l’estiu de 16 a 20 h)
ATENCIÓ CIUTADANA: 872 012 018
laselvarecicla@noraselva.cat

