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SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

 

Què fem? 

Recollida porta a porta de l’orgànica i de la fracció rebuig 

L’Ajuntament ofereix el servei de recollida porta a porta de rebuig i d’orgànica des 

de 2014. Cada any l’Ajuntament fa públic el calendari que estableix els dies que 

els veïns i veïnes han de deixar el cubell a la porta de casa per tal que els serveis 

municipals puguin fer la recollida. 

Podeu consultar aquí el calendari de recollida del 2021 

Recollida selectiva (paper, vidre i cartró) 

Hi ha diversos contenidors repartit pel poble, on els veïns han d’abocar-hi aquest 

tipus de residus. 

Recollida d’oli domèstic 

Podeu venir a l’Ajuntament a recollir l’embut per reciclar oli domèstic. Un cop sigui 

ple, el podeu dur a Autoservei Carme i els serveis municipals s’encarregaran de 

gestionar-lo. 

Poda, objectes voluminosos i runa 

Els veïns han de dur aquest tipus de residus a la deixalleria, que està oberta els 

dilluns (12h a 13h), els dijous (16h a 17h) i els dissabtes (10h a 11h). Si heu d’abocar 

residus fora d’aquest horari, podeu trucar a l’Ajuntament. 

 

A qui ens adrecem? 

Al conjunt de la població. 

 

Dades de contacte  

Carrer Paret Nova, 14 

Dilluns, dimecres i divendres: de 10h a 14h 

mailto:ajuntament@massanet.org
http://maçanetdecabrenys.cat/calendari-de-recollida-escombraries-2021/
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Dimarts: atenció telefònica de 10h a 14h 

Dijous: de 15h a 19h 

Telèfon: 972544005 

Correu electrònic: ajuntament@massanet.org 

 

Com accedir al servei? 

No cal fer cap tràmit per accedir al servei. 

La prestació d’aquest servei està subjecte al pagament de la taxa que estableix 

l’Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per a la prestació del servei de 

gestió de residus municipals, que podeu consultar fent clic aquí.  

 

Queixes i suggeriments 

Podeu fer arribar qualsevol queixa o suggeriment mitjançant els canals que teniu 

a la vostra disposició per contactar amb l’Ajuntament (telèfon o bé correu 

electrònic a dalt indicats). 

També podeu fer ús d’aquest formulari electrònic. 

 

Actualització: febrer de 2021 

mailto:ajuntament@massanet.org
http://maçanetdecabrenys.cat/wp-content/uploads/2021/02/OOFF_7_RESIDUS_2021.pdf
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=A24&FIL_WTXIDTRAM=a193b48911154c48ac866888f38cb50c&INF_WTXNOMTAB=F00000005&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000005&INF_WTXNOMTRA=Queixes,%20suggeriments%20i%20propostes

