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Actualitat

Les urbanitzacions disposaran d’un nou servei de recollida
domiciliària de restes vegetals a partir del 20 de juliol

Dimecres 15 de juliol de 2015
Programes| Sol·licitud de saca per dipositar restes vegetals

L’empresa concessionària del servei de neteja viària i recollida d’escombraries,
Fomento de Construcciones i Contratas (FCC), posarà en marxa el proper dilluns,
20 de juliol, un nou servei de recollida domiciliària de restes vegetals a través de
saques a les urbanitzacions del municipi.

Per sol·licitar aquest nou servei, que substituirà el vigent fins ara a través de
contenidors oberts ubicats en diferents punts, els veïns i veïnes dels Aire-Sol, El
Racó, El Balcó, Can Font-Ca n’Avellaneda i el nucli agregat de Sant Feliu del Racó
hauran de contactar amb l’empresa concessionària trucant al nou telèfon gratuït 900
150 140, de dilluns a divendres de 9 a 15 hores. També ho podran fer omplint el
formulari de tramitació electrònica que es pot trobar al web municipal,
www.castellarvalles.cat/residus.

Mentre es tramita la sol·licitud del servei, l’empresa informarà del dia que portarà la
saca, d’un m³ de capacitat, al domicili del sol·licitant, així com també del dia en què
aquesta es recollirà, habitualment els dimecres i els dissabtes. Tant l’Ajuntament
com l’empresa concessionària demanen al veïnat que faci un ús responsable
d’aquestes saques, de manera que es facin servir exclusivament per a dipositar-hi
restes vegetals.

Mateix telèfon del servei de recollida de mobles i altres voluminosos

El telèfon 900 150 140 correspon també des d’aquesta setmana al servei gratuït de
recollida a domicili de voluminosos, com ara mobles o electrodomèstics, tant al
nucli urbà com a les urbanitzacions, així com també a la recollida de restes vegetals
al nucli urbà, en cas que aquests residus no es portin a la deixalleria municipal.
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