Recollida de mobles, electrodomèstics i estris vells
Petició de recollida de mobiliari de casa, estris vells i electrodomèstics. No es poden deixar runes, sanitaris ni escombraries.

QUI EL POT DEMANAR
Exclusiu per a particulars (no per a comerços, indústries o d'altres activitats professionals).

COM ES POT TRAMITAR
PER INTERNET:
Amb aquest formulari podeu sol·licitar aquest servei per al dia que més us convingui; ompliu-lo i després feu clic a "Sol·licitar la recollida".

TRAMITAR
PER TELÈFON:
Truqueu al telèfon indicat.
Telèfon d'Incidències i Manteniment a la Via Pública
Telèfon: 900 28 29 30
Horari: De dilluns a divendres de 8:00 a 20:00 h

PRESENCIALMENT:
Aneu a l'oficina indicada.
Oficina d'Atenció Ciutadana
C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaoac Horari habitual Dilluns a divendres: 8:30 a 14 h Dilluns a dijous : 16:00 a 19 h.

QUÈ PASSA DESPRÉS
Els mobles s'han de deixar al vestíbul de l'immoble abans de les 7:00 del matí del dia concertat. La recollida es realitza de dilluns a dissabte de
7:00 a 20:00 h.
La recollida es realitzarà per estris en dos caminons diferents, un per mobles i l'altre per electrodomèstics de manera independent.
Els dissabtes no es recullen electrodomèstics.

MÉS INFORMACIÓ
Cal concertar prèviament el dia de recollida i concretar què es vol llençar.
Els establiments comercials i industrials, per a petites quantitats, podran dirigir-se a la deixalleria municipal o contractar un transport particular
per traslladar-los.

TEMPS DE RESPOSTA
Immediat.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:
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Telèfon d'Incidències i Manteniment a la Via Pública
Telèfon: 900 28 29 30
Horari: De dilluns a divendres de 8:00 a 20:00 h

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ
Sense resolució d'òrgan
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