
Per a més informació
OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC): 93 702 36 00

Paper òfset reciclat 100%
Procés de fabricació sense clor i sense blanquejants òptics

L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
posa en marxa el nou servei de recollida porta
a porta de restes de jardineria i trastos vells.

Els DIVENDRES et recollim les restes de poda i el
DILLUNS els trastos vells. Només has de trucar al
per concertar l’hora i te’ls recollirem davant de casa. A més a més t’informarem de la
quantitat de residus que et podem recollir en un sol dia.

La via pública és l’espai comú de
tots els ciutadans. Cal respectar-la.

Pots portar personalment els trastos
vells a la deixalleria municipal.

No deixis mai res al costat dels
contenidors.

L’ordenança municipal
de recollida de residus
al municipi de Sant An-
dreu de Llavaneres
prohibeix l’abocament
a la via pública de mo-
bles i restes de jardi-
nería.

Neveres, rentadores, electrodomèstics,
matalassos, somiers, sofàs, armaris, taules,
cadires, finestres, llistons de fusta o metall,
qualsevol andròmina petita o gran. Si et vols
desfer d’un moble, electrodomèstic o trasto vell,
no ha de representar cap problema. Truca’ns i te’l
vindrem a buscar per casa

No siguis trasto! No esperis que
arribi la tardor

Restes de poda d’arbres
i arbustos, restes de poda
de tanques vegetals, fu-
lles i flors seques, gespa
Truca’ns i també te’ls vindrem a buscar per casa

No hi podeu llençar:

Plàstics, runes, testos

ni cap altre tipus de deixalla

Aquest telèfon
fa net de trastos vells
i restes de poda

Aquest telèfon fa net de
trastos vells i restes de poda

902 102 084
Només has de trucar i concretar el dia i l’hora en que
has de treure les restes davant de casa teva.

Horari telèfon: Laborables de 7:30 a 14:00 h
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