Com la resta de la ciutat, el barri del Centre, comprès entre el carrer de
Francesc Layret i el passeig de la Rambla, l’avinguda d’en Martí Pujol i el
carrer d’en Prim, disposa d’un servei de recollida de residus que facilita la
separació de les cinc fraccions amb contenidors de nou disseny que milloren
l’accessibilitat i identifiquen les fraccions de resta i orgànica amb escriptura
Braille.
Els contenidors de recollida de residus es posen i es treuen d’acord amb les
freqüències següents:
-Paper i cartró
-Vidre
-Envasos
-Orgànica
-Resta

Dijous i diumenge
Dimarts i dissabte
Recollida diària
Dilluns, dimecres i divendres
Recollida diària

L’horari de dipòsit és de 19.30 h a 24 h. A partir de les 00.30 h es treuen els
contenidors fins l’endemà perquè l’entorn es mantingui endreçat.
Si no fos possible fer el dipòsit dels residus en aquest horari, es disposa de
contenidors fixos a la zona perimetral del carrer de la Riera de Matamoros,
l’avinguda d’en Martí Pujol i el carrer de Francesc Layret.
L’horari de recollida de paper i cartró als comerços és de dilluns a
dissabte, de 14 a 18 h. Aquests residus s’han de deixar ben plegats, a partir
de les 13.30 h, davant de cada establiment.
Per a la recollida de mobles i estris de la llar, cal sol·licitar el servei de
recollida al telèfon
901 114 115 i deixar-los davant del portal del domicili.

(ampliat en pdf com a document adjunt)

1 C/ Arnús

2 C/ Lleó (Mercat Maignon)
3 C/ Arnús
4 C/ Sant Joaquim
5 C/ Soledat
6 C/ Sant Pere
7 C/ Canonge Baranera
8 C/ Sant Francesc d’Assís amb Canonge Baranera
9 C/ Sant Jaume amb Rambla
10 C/ Mercè amb Sant Pere
11 C/ Carme amb Canonge Baranera
12 C/ Mercè amb Caritat
13 C/ Sant Domènech amb Canonge Baranera
14 C/ Sant Rafael amb Sant Domènech

