Recollida de cartró comercial
Descripció
La normativa actual determina que els residus comercials s’han de separar del circuit general de residus domèstics o particulars.
Per facilitar la gestió dels residus generats pels comerços i serveis del municipi s’ofereix el servei gratuït de recollida de cartró
comercial.
La recollida del cartró comercial és específica i només és recull el paper i el cartró dels comerços i serveis que s’hi han adherit
prèviament. Els comerços que s’hi vulguin incorporar s’han de posar en contacte amb la deixalleria al telèfon 93 850 75 23.
La recollida del cartró comercial es fa els dimecres a partir de les 9h del matí. En cas que el dimecres sigui festiu, aquella setmana
no hi ha servei.
Funcionament del servei:
Cada comerç, el matí del dimecres quan obre la botiga ha de deixar el cartró plegat en els punts de recollida que cada establiment
ha acordat amb la deixalleria.

Informació del servei
A qui es dirigeix?
Comerços i serveis adherits prèviament
Correu electrònic:
deixalleria@manlleu.cat
Adreça i telèfon:
Deixalleria municipal
c/ Eduard Rifà, 74-76 (Polígon El Verdaguer)
93 850 75 23
Horari: Dimarts, dijous i divendres de 10:00h a 13:00h i de 16:00h a 19:00h.
Dissabte de 9:00h a 14:00h.
Dilluns i Dimecres TANCAT

Característiques del servei
Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge
Medi Ambient
Forma de gestió:
Directa
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Recollida de mobles i trastos vells
Descripció
L'Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana obliga a ciutadans i ciutadanes a portar els mobles i trastos vells i
d'altres residus voluminosos a la deixalleria. Per facilitar-ne el transport, des de la deixalleria s'ofereix una recollida gratuïta a domicili.
El funcionament d'aquesta recollida és el següent:
Es fixa una quantitat màxima de 4 mobles o trastos vells per família i dia de recollida. En cas de superar-se, el servei es
repartirà en més d'una setmana.
Des de la deixalleria s'anoten les dades de la família (nom i cognoms, adreça i telèfon) i se li indica el dia de recollida.
La família ha de deixar els mobles i trastos vells davant de casa la nit anterior.
En el cas d'un dipòsit de gas-oil, només es recollirà quan estigui totalment buit.

Informació del servei
A qui es dirigeix?
A tota la ciutadania
Preu: Gratuït
Correu electrònic:
deixalleria@manlleu.cat
Adreça i telèfon:
Deixalleria municipal
c/ Eduard Rifà, 74-76 (Polígon El Verdaguer)
93 850 75 23
Horari: Dimarts, dijous i divendres de 10:00h a 13:00h i de 16:00h a 19:00h.
Dissabte de 9:00h a 14:00h.
Dilluns i Dimecres TANCAT
Tràmits
Sol.licitud de recollida de mobles i trastos vells

Característiques del servei
Area responsable:
Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge
Regidoria responsable:
Medi Ambient
Forma de gestió:
Directa
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Recollida selectiva de residus
Descripció
Consisteix en el buidat dels diferents tipus de contenidors que hi ha a la ciutat i en el transport dels residus recollits fins a les plantes
de tractament, de cara a reciclar-los.
Per garantir que els residus es puguin reciclar, cal que tothom els separi bé a casa i que els dipositi al seu contenidor. Per facilitar
aquesta tasca, l'Ajuntament dóna cubells, bosses i un esquema plastificat (amb indicació dels residus que cal llençar a cada
contenidor) a tothom que s'empadrona o que ho ve a demanar. Consulteu a l'apartat de "Dades SITUAM" el mapa amb l'àrea de
contenidors que us queda més propera.
També es recullen els residus abandonats fora dels contenidors, siguin bosses de deixalles o mobles i trastos vells.
A part, des del servei de deixalleria es fan aquestes altres recollides:
Neteja d'abocaments incontrolats que es detecten als afores de la ciutat.
Recollida de piles a dependències públiques i comerços.
Recollida de cartró comercial.
Recollida d'arbres de Nadal.
Des de l'Ajuntament també es vetlla pel manteniment i substitució dels contenidors. Si detecteu qualsevol incidència ens podeu
informar mitjançant el correu atenciociutadana@manlleu.cat o l'app ManlleuMòbil

Informació del servei
A qui es dirigeix?
A tota la ciutadania
Preu: Podeu consultar l'ordenança fiscal núm. 29 - Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals.
https://tramits.manlleu.cat/siac/PublicacionTabs.aspx?tab=6&id=2330&t=NO&x=Vtt/E9ByEgCWa5aV+0kY+g
Correu electrònic:
mediambient@manlleu.cat
Adreça i telèfon:
Àrea de Serveis Territorials, Habitatge i Medi Ambient
Pl. Fra Bernadí, 6 - 3r pis
93 850 66 66
Horari: De dilluns a divendres de 8.30h a 14h. Dimarts de 16h a 18h (excepte mesos de juny a setembre, Setmana Santa i Festes
de Nadal). Tancat el 24 i 31 de desembre.

Característiques del servei
Area responsable:
Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge
Regidoria responsable:
Medi Ambient
Forma de gestió:
Indirecta
Empresa concessionària:
La recollida de residus urbans de Manlleu la porta a terme el Consell Comarcal d'Osona, a través de l'empresa Recollida de Residus
d'Osona, SL, que és una empresa mixta participada pel Consell Comarcal d'Osona (55%) i per l'empresa Cespa, S.A. (45%).
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Deixalleria municipal
Descripció
La deixalleria és un element clau en la recollida selectiva ja que s'hi porten totes aquelles deixalles que no tenen cap contenidor
exprés al carrer. Aquests residus són:
Residus especials (tòxics i perillosos): fluorescents i bombetes, bateries, dissolvents, pintures, vernissos, aerosols, tòners,
líquids de fotografia, piles, frigorífics i electrodomèstics amb CFC, olis minerals usats, ampolles de butà, i altres productes
tòxics.
Residus reciclables: paper i cartró comercial, vidre, vidre pla, de finestra, laminat, miralls, plàstics (envasos i film), ferralla i
metalls, fustes, poda i gespa, caixes de plàstic, tot tipus de llaunes, cables elèctrics, aparells elèctrics i electrònics, porexpan,
olis vegetals i de motor.
Residus voluminosos: runes i restes de construcció d’obres menors, ceràmica, electrodomèstics que no contenen
substàncies perilloses, mobles, matalassos, roba vella i bruta.

Normes d’ús
Només es permet l'entrada a persones que porten residus a la deixalleria.
Atureu-vos i recolliu l'albarà a l'oficina.
Seguiu les indicacions del personal de la deixalleria.
Separeu els residus i col·loqueu-los en els contenidors corresponents. És clau per a un posterior reciclatge.
Fixeu-vos en la retolació.
Lliureu els residus especials (tòxics i perillosos) als responsables de la deixalleria perquè els classifiquin.
A les empreses se'ls apliquen taxes per als residus que tenen un cost de gestió (informeu-vos de quins residus són).
No és permès endur-se materials. Només poden ser gestionats a través d'empreses autoritzades per al transport i tractament
de residus. En el cas d'associacions i entitats, poden sol·licitar alguns materials concrets omplint el formulari de sol.licitud

Des de la deixalleria també es centralitzen les següents recollides:
mobles i trastos vells a domicili.
cartró comercial.
piles.
arbres de Nadal.

Informació del servei
A qui es dirigeix?
Particulars dels municipis de Manlleu, Roda de Ter, les Masies de Roda i Santa Maria de Corcó
Preu: Gratuït per a la ciutadania. Les empreses d'aquests municipis poden fer-ne ús però per alguns residus determinats, els que
tenen cost de transport i/o tractament, se'ls apliquen taxes. Podeu consultar l'ordenança fiscal de Taxa per a la utilització de la
deixalleria.
https://tramits.manlleu.cat/siac/PublicacionTabs.aspx?tab=6&id=1515&t=NO&x=bsh/Fd9DPemazagUqIPdpQ
Correu electrònic:
deixalleria@manlleu.cat
Tràmits
Sol.licitud de recollida de mobles i trastos vells

Característiques del servei
Area responsable:
Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge
Regidoria responsable:
Medi Ambient

Forma de gestió:
Directa
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Deixalleria municipal
Descripció
La deixalleria és un element clau en la recollida selectiva ja que s'hi porten totes aquelles deixalles que no tenen cap contenidor
exprés al carrer. Aquests residus són:
Residus especials (tòxics i perillosos): fluorescents i bombetes, bateries, dissolvents, pintures, vernissos, aerosols, tòners,
líquids de fotografia, piles, frigorífics i electrodomèstics amb CFC, olis minerals usats, ampolles de butà, i altres productes
tòxics.
Residus reciclables: paper i cartró comercial, vidre, vidre pla, de finestra, laminat, miralls, plàstics (envasos i film), ferralla i
metalls, fustes, poda i gespa, caixes de plàstic, tot tipus de llaunes, cables elèctrics, aparells elèctrics i electrònics, porexpan,
olis vegetals i de motor.
Residus voluminosos: runes i restes de construcció d’obres menors, ceràmica, electrodomèstics que no contenen
substàncies perilloses, mobles, matalassos, roba vella i bruta.

Normes d’ús
Només es permet l'entrada a persones que porten residus a la deixalleria.
Atureu-vos i recolliu l'albarà a l'oficina.
Seguiu les indicacions del personal de la deixalleria.
Separeu els residus i col·loqueu-los en els contenidors corresponents. És clau per a un posterior reciclatge.
Fixeu-vos en la retolació.
Lliureu els residus especials (tòxics i perillosos) als responsables de la deixalleria perquè els classifiquin.
A les empreses se'ls apliquen taxes per als residus que tenen un cost de gestió (informeu-vos de quins residus són).
No és permès endur-se materials. Només poden ser gestionats a través d'empreses autoritzades per al transport i tractament
de residus. En el cas d'associacions i entitats, poden sol·licitar alguns materials concrets omplint el formulari de sol.licitud

Des de la deixalleria també es centralitzen les següents recollides:
mobles i trastos vells a domicili.
cartró comercial.
piles.
arbres de Nadal.

Informació del servei
A qui es dirigeix?
Particulars dels municipis de Manlleu, Roda de Ter, les Masies de Roda i Santa Maria de Corcó
Preu: Gratuït per a la ciutadania. Les empreses d'aquests municipis poden fer-ne ús però per alguns residus determinats, els que
tenen cost de transport i/o tractament, se'ls apliquen taxes. Podeu consultar l'ordenança fiscal de Taxa per a la utilització de la
deixalleria.
https://tramits.manlleu.cat/siac/PublicacionTabs.aspx?tab=6&id=1515&t=NO&x=bsh/Fd9DPemazagUqIPdpQ
Correu electrònic:
deixalleria@manlleu.cat
Tràmits
Sol.licitud de recollida de mobles i trastos vells

Característiques del servei
Area responsable:
Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge
Regidoria responsable:
Medi Ambient

Forma de gestió:
Directa
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