RESIDUS URBANS

Arreplegada de Residus Urbans

.-Tipus de contenidors, descripció i imatges d'aquests: Els contenidors destinats a l'arreplega de Residus Urbans
es diferencien segons la fracció. Així, referent a la fracció restant on actualment s'integra l'orgànica, es disposen
els següents tipus de contenidors:

Contenidor de superfície de 1000 l amb tapa plana per a sistema de càrrega posterior als camions recol·lectors.
S'utilitzen normalment en el disseminat costaner i rural. Actualment el parc de contenidors es xifra en 450
aproximadament.

Contenidor de superfície de 3000 l per a sistema de càrrega superior. Parc actual de 45 i se solen ubicar de
manera adjacent a les zones de contenidors d'arreplega selectiva, i bàsicament tenen el mateix funcionament a
nivell d'usuari.
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Illes de contenidors soterrats de sistema hidràulic. Existeixen 7 zones en l'actualitat de 3 i 4 bústies cada una
d'elles, contenint cada una d'elles un contenidor de 1000 l per bústia. S'utilitza, per tant, per a la seua
arreplegada el sistema de càrrega posterior.

Illes de contenidors soterrats sistema monobloc. Hi ha una zona de contenidors d'aquestes característiques. Es
tracta de contenidors de càrrega superior amb capacitat de 5000 l cada un d'ells.
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Per a l'arreplegada selectiva de les fraccions de paper/cartó, envasos i vidre s'utilitzen contenidors de superfície
de 3000 l de capacitat de càrrega superior.
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Ubicació en el cas d'existència de contenidors d'arreplegada d'olis, piles i roba

L'arreplegada d'oli es fa directament en contenidors destinats a este efecte en les instal·lacions de l'Ecoparc
Municipal (Polígon Industrial de la Pedrera, C/ Dennis Papin 8 i 10).

Referent a l'arreplega de piles en quasi tots els comerços del nucli urbà hi ha contenidors destinats al
magatzematge de piles tant de botó com alcalines.

Finalment, per a l'arreplega de roba es destinen contenidors de superfície ubicats adjacentment a les zones de
contenidors destinats a l'arreplegada selectiva. Existeixen 6 contenidors per a la roba ubicats en:
.-Costera del Pobil
.-Carrer Camí de Canor (aparcament CP Manuel Bru)
.- Carrer Enric Valor
.-Av. L'Alcúdia (Residència Tercera Edat)
.- Carrer Calp
.-Punt Net Calcides
.-Av. La Marina (Fanadix)
.-Av. La Marina (Viñasol)
.-Punt Net Altamira
.-Av. la Fustera (Depòsit Benimarco
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Arreplega d'efectes i voluminosos

Hi ha un servei diari (de dilluns a divendres) per a l'arreplega domiciliada, prèvia cita telefònica al telèfon
965733597. El servei es presta als particulars per a la retirada de 3-4 efectes de qualsevol tipus de naturalesa,
excepte residus vegetals o residus de construcció. L'horari d'arreplega és de 7:30 a 15:00.

Arreplega de paper/cartó d'origen comercial

El servei d'arreplega de paper/cartó d'origen comercial es realitza al nucli urbà els dilluns, dimecres i divendres
de 15:00 fins a les 19:00 hores. El cartó ha d'estar plegat i preparat per a la seua càrrega en l'exterior dels
comerços i es retira de manera manual. En el cas de qualsevol incidència ha de telefonar-se al 965733597.

PUNTS NETS

Adreça, horari i funcionament

Ecoparc.- Les instal·lacions de l'Ecoparc estan ubicades al Polígon Industrial de la Pedrera, carrer Dennis
Papin, núm. 8 i 10. L'horari de les instal·lacions és de 7:30 a 19:00 hores de dilluns a divendres i de 9:00 a 14:00
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h, els dissabtes. Aquestes instal·lacions les poden utilitzar tant els particulars com les empreses i el
funcionament és, una vegada pesats els vehicles, s'identifiquen els residus i s'indica els contenidors o zones
destinades a l'abocament de cada tipus de residu. S'admeten tot tipus de residus excepte els residus de
construcció en grans quantitats.

Referent a l'admissió de residus industrials o derivats d'activitat econòmica, s'ha d'assenyalar que les empreses
assumiran unes taxes segons el tipus de residus a abocar, de manera que els residus que no deriven costos de
gestió, no tindran cap tipus de taxa, repercutint les taxes de gestió en els residus que si les generen.

Adjuntem un document amb normes d'utilització i prevenció de riscos
Punts Nets.- Hi ha tres instal·lacions en la zona costanera amb contenidors per a la separació de residus fracció
residus vegetals, fracció envasos, vidre, tèxtil, i paper/cartó. Les zones són carrer Magnòlia (Punt Net
Urbanització Altamira), carrer Corb (Punt Net Urbanització Montemar) i Av. Sant Jaume (Punt Net
Urbanització Sant Jaume).
Els horaris són de dilluns a dissabte de 8:00 a 14:00 hores, i en tals punts moltes vegades s'emmagatzemen
temporalment un altre tipus de residus voluminosos i efectes d'on són retirats pel servei d'arreplega d'efectes.

És important assenyalar que aquest servei només aquesta disponible per a particulars atés que els professionals
haver d'usar les instal·lacions de l'Ecoparc. Adjuntem document amb normes d'utilització.

No hi ha Punts Nets mòbils.
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