Qui som?
El nou servei públic de Deltebre per a la recollida de residus municipals, gestió del
servei de deixalleria, neteja viària i neteja de platges, a càrrec de la UTE Deltebre.
L’agrupació està formada per les empreses Fornós Contenidors i Innovia Coptalia,
especialitzades en solucions de gestió integral de residus.

Serveis de neteja
Neteja de vies públiques
Neteja i manteniment de platges

Disseny: Vèrtex Comunicació

Serveis de reciclatge
Illes de contenidors per a la recollida selectiva
Servei de recollida de voluminosos
Deixalleria de Deltebre i punt verd de Riumar

Servei de deixalleria de Deltebre
i punt verd de Riumar

CADA RESIDU AL SEU COLOR

Ús exclusiu per a particulars, oficines, petits comerços i petits tallers de Deltebre.
Resta
Burilles i cendres I Bolquers I Compreses i tampons I Tovalloles
humides I Venes, gasses, etc. I Maquinetes d’afaitar

Fracció
orgànica

Envasos
de plàstic
i metall

Fluorescents, bombetes, pneumàtics, bateries de vehicle, piles, dissolvents, pintures, vernissos, aerosols, tòners, cartutxos de tinta, radiografies, filtres d’oli, olis vegetals, olis minerals
usats, extintors, electrodomèstics, envasos lleugers de plàstic i metall, vidre i vidre pla, paper,
cartró, monitors, equips informàtics, mòbils i accessoris, CDs i DVDs, ferralla, tèxtils, residus
vegetals (poda o jardineria), runes d’obra menor (amb permís d’obra), fustes netes, porexpan,
matalassos, joguines, voluminosos…

Restes de menjar I Bossetes d’infusions I Marro de cafè I
Taps de suro I Petites restes de jardineria I Filtres de cafè

Ampolles i garrafes de plàstic I Llaunes de conserva i begudes I
Brics I Bosses I Taps i tapes I Safates d’alumini i de porexpan

Capses de cartró plegades I Bosses de paper o cartró I
Papers I Diaris I Revistes I Sobres sense finestreta

RECOLLIM
..
GRATUITAMENT
ELS TEUS MOBLES
I TRASTOS VELLS!
Si tens trastos vells o voluminosos
que ja no vols, nosaltres ens
encarreguem!

COM?

Vidre
Ampolles I Ampolletes I Pots de conserves I
Flascons de cosmètics

1. Demana hora a la
UTE Deltebre: 677 44 90 09.
2. Nosaltres passarem a
buscar-los!

QUAN?
El servei es realitza el
1r dimecres de cada mes.

Què NO s’hi pot portar?
Residus barrejats, matèria orgànica, residus industrials, materials explosius, residus radioactius, substàncies químiques, residus sanitaris, fibrociment-uralita, restes animals i residus
ramaders.

´I

Paper
i cartró

Què s’hi pot portar?

Recicla be per viure millor
No deixis al carrer el que no vols veure a casa teva.
La via pública no és un abocador.

