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ESPAI PÚBLIC

MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA

PRESES PEL CORONAVIRUS

Mantingueu-vos
informats

DESINFECCIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Realitzem treballs de neteja i desinfecció en equi-
paments municipals, en zones de la via pública 
amb major afluència de gent i engeguem nou 
servei de neteja setmanal tant de l'exterior com de 
l'interior dels contenidors del nostre municipi.

SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS
Hem intensificat la recollida de tot tipus de residus:

•Voluminosos i andròmines: setmanal (dijous). En 
cas  de força major podreu deixar-lo al costat del 
contenidor, enviar un email a voluminosos@abre-
ra.cat indicant l’ubicació
 •Orgànica: dilluns, dimecres i divendres
 •Paper: un cop a la setmana 
 •Resta: recollida de dilluns a dissabte
 •Envasos: un cop a la setmana 
 •Vidre: un cop al mes
 •Oli: un cop al mes
 •Roba: un cop al mes
 •Minideixalleries: un cop al mes

Més informació a: urbanisme@abrera.cat i/o al T. 93 770 03 25 ext.1135
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SERVEIS MUNICIPALS

PRESES PEL CORONAVIRUS

Mantingueu-vos
informats

BRIGADA MUNICPAL
La Brigada municipal treballa amb serveis de guàr-
dia. També continuem amb els treballs mínims de 
neteja de parcs i espais lliures públics de tot el muni-
cipi i el manteniment normal de bombament.

SERVEI D’AIGÜES
El Servei d'aigua és un servei essencial que realitzem 
amb normalitat, per a qualsevol tràmit o consulta us 
podeu adreçar a: 

T. 93 770 03 25 ext.1101 i 1102                                         
Email: serveiaigues@abrera.cat

DEPURADORA DE CA N'AMAT
Mantenim el servei regular d’analisis de l’aigua del 
nostre municipi i el manteniment de la depuradora. 

CONTROL DE PLAGUES
Continuem realitzant el servei de control de plagues 
a la via pública, als dipòsits d'aigua i pous i a edificis 
en cas d'urgències. 

Més informació a: urbanisme@abrera.cat i/o al T. 93 770 03 25 ext.1135
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TRAMITACIONS I REGISTRES URBANÍSTICS

PRESES PEL CORONAVIRUS

Mantingueu-vos
informats

TRAMITACIONS I LLICÈNCIES                
URBANÍSTIQUES
Continuem mantenint les tramitacions des de l'Àrea de Terri-
tori i espai públic via telefònica al

T. 93 770 03 25 ext.1135 per a autoritzacions d'obres

T. 93 770 03 25 ext.1137 per a autoritzacions d'activitats

Email: urbanisme@abrera.cat

REGISTRE D’ANIMALS I LLICÈNCIA DE 
GOSSOS 
Des del departament de Territori mantenim el servei de trami-
tacións via telefònica al T. 93 770 03 25 ext.1138

Email: urbanisme@abrera.cat

Des de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat treballem per garan-
tir els serveis essencials durant l'Estat d'Alarma decretat per 
la prevenció i contenció del coronavirus. 

Més informació a: urbanisme@abrera.cat i/o al T. 93 770 03 25 ext.1135
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