
SERVEI DE RECOLLIDA PODA DOMÈSTICA

Normes d’ús Atenció! s’accepten:

servei gratuït
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Fer la sol·licitud presencial a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) a 
partir del 21 de novembre, i recollir un 
màxim de dues saques per dipositar, 
exclusivament, les restes de poda.

Sol·licitar la recollida trucant al telèfon 
93 573 88 88. El termini màxim per 
demanar-ho és el dijous previ a la 
recollida, fins a les 14 h.  
La recollida es fa els dilluns de 7 a 14 h
entre el 28 de novembre de 2022 i el 
30 de gener de 2023 (excepcionalment 
hi haurà recollida el 27 de desembre).

Dipositar-ho a la porta del domicili, 
entre les 6 i les 8 h del matí, del 
mateix dia de la recollida. 

- Només es podran dipositar les restes de poda i  
 verd, a la porta del domicili, en el dia de la seva  
 recollida, entre les 6 h i les 8 h del matí, amb la  
 finalitat d'entorpir el mínim possible les voreres

- Les restes de poda només es podran dipositar a  
 les saques donades per l'Ajuntament 

- Només es recolliran les restes de poda i jardí el dia  
 acordat i si està prèviament sol·licitat 

- Es prohibeix dipositar la poda de llenyosos al  
 costat dels contenidors d'escombraries

- Es prohibeix dipositar llenyosos provinents de tala  
 d'arbres

- Es prohibeix la crema de restes de poda i jardí dins  
 del sòl classificat com a urbà
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93 573 88 88

- Únicament es recolliran residus llenyosos (arbres  
 fruiters, ornamentals i fulles) 

- Cada habitatge té dret a disposar fins a dues saques  
 de recollida per setmana

- Només es recolliran les restes de poda i jardí que  
 compleixin amb les normes de dipòsit.
 Les saques que s'observi l'existència
 de restes de runa o altres
 materials, no seran recollits
 i serà de la responsabilitat
 de l'usuari la seva retirada
 de l'espai públic

IMPORTANT:
Només es fa itinerari de recollida pels 
domicilis on s’ha fet la sol·licitud 
prèviament.
En cas que el volum de recollida sigui molt 
elevat, és possible que es reprogrami la 
data de recollida per establir un procedi-
ment òptim.

Com funciona el servei de recollida de poda domèstica?

DATES DE RECOLLIDA: Desembre 2022
5 / 12 / 19 / 27

Gener 2023 
2 / 9 / 16 / 24 / 30

Novembre 2022 
28


