+ civisme

A VILA-SECA, + CIVISME!
Gràcies per contribuir a la millora del nostre municipi.
Entre tots, encara podem tenir Vila-seca més neta i endreçada.

Està prohibit...

És obligatori...

Llençar objectes, papers, embolcalls i xiclets al carrer.
Abandonar residus fora dels contenidors.

Recollir els excrements que els nostres gossos deixen a la
via pública.

Estendre la roba en balcons i terrasses que donin
directament al carrer.

Llençar els papers i les petites deixalles a les papereres.

Realitzar les necessitats fisiològiques a la via pública.

Efectuar la recollida selectiva dels residus domèstics.

Llençar deixalles a terra des de l’interior dels vehicles.

Trucar al telèfon 977 39 30 74 per coordinar l'horari de
recollida d'electrodomèstics i mobles vells.

Realitzar pintades en carrers, murs, parets i mobiliari urbà.
Penjar torretes o altres objectes sortints de balcons o finestres.

L’Ordenança municipal de neteja viària i de recollida de residus preveu sancions pels
ciutadans que no actuen correctament a la via pública.

LA RECOLLIDA SELECTIVA A VILA-SECA ÉS EASY!

Matèria orgànica

Envasos de vidre

Paper i cartró

Restes de menjar i
restes vegetals de
mida petita

Ampolles i pots de
vidre

Paper, capses de
cartró, diaris, revistes i
oueres

Envasos de plàstic,
llaunes i brics
Envasos de plàstic i
porexpan, brics, llaunes,
xapes i tapes metàl·liques

Amb una tona de paper reciclat estalviem la tala de 25 arbres,
l'emissió de 30 kg de CO2, 26.000 litres d'aigua i 4.000 kWh d'energia.

Resta
Residus que no es
poden reciclar: restes
d'escombrar, burilles,
ceràmiques, bolquers, etc.

TENIU TRASTOS VELLS A CASA?
TRUQUEU I US ELS RECOLLIREM GRATUÏTAMENT!
Truqueu al telèfon 977 39 30 74

L’Ajuntament disposa d’un servei gratuït de recollida de
voluminosos (mobles vells, electrodomèstics i altres
andròmines).

El servei municipal de recollida us facilita al màxim la tasca de
treure els trastos vells de casa. Acordeu el dia, l’hora i el punt
de recollida!
Recordeu que aquests residus també els podeu portar a la
deixalleria fixa o a la deixalleria mòbil.

Al nostre municipi, cada any es recull el
volum equivalent a tres piscines
olímpiques plenes de trastos vells.

A LA DEIXALLERIA, + RESIDUS!

Deixalleria fixa de Vila-seca
dilluns a divendres de 9 a 13 i de 16 a 19 h
f De
Dissabtes de 9 a 13 h, diumenges i festius tancat

La deixalleria és una instal·lació on es porten els residus que
no tenen un contenidor específic al carrer.

C. de Vilafortuny, 8 - Parc Tecnològic i de Serveis l’Alba

Quins residus portem a la deixalleria?

Deixalleria mòbil

· Aerosols
· Aparells de fred
· Bateries d’automòbil
· Bombetes i fluorescents
· Consumibles informàtics
· Dissolvents i pintures
· Electrodomèstics
· Envasos lleugers
· Ferralla i metalls
· Filtres d’oli
· Fustes
· Olis de motor
· Olis vegetals

m1 1r dissabte de cada mes de 10 a 19 h
C. del Tenor Josep Forasté - Zona del Mercat Municipal

· Paper i cartró
· Piles i acumuladors
· Pneumàtics
· Poda i jardineria
· Productes de neteja
· Productes fitosanitaris
· Roba usada
· Runes d'obres menors
(en quantitats limitades)
· Televisors i monitors
· Vernissos i coles
· Vidre
· Voluminosos

m2 2n dissabte de cada mes de 10 a 19 h
Av. de Ramon d’Olzina - Zona de l’Esplai Sant Esteve
m3 3r dissabte de cada mes de 10 a 19 h
Av. de Ramon d’Olzina - Zona del Parc de la Riera
m4 4t dissabte de cada mes de 10 a 19 h
C. de la Riera - Zona del Parc de la Formiga

Deixalleria de La Pineda
Hivern (de l’1 d’octubre al 31 de maig): de dilluns a divendres de
10 a 17.30 h i diumenges de 10 a 13.30 h (excepte festius)
Estiu (de l’1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a diumenge de
10 a 19 h (festius inclosos)
C. d’Amadeu Vives, 27 – Campus de Serveis Ciutadans
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m1 Deixalleria mòbil - 1r dissabte de cada mes
m2 Deixalleria mòbil - 2n dissabte de cada mes
C. DE VILAFORTUNY
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m3 Deixalleria mòbil - 3r dissabte de cada mes
m4 Deixalleria mòbil - 4t dissabte de cada mes
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