PROGRAMA DE RECOLHA DE RESIDUOS - CIDADE DE DELEMONT
Informações gerais e contacto
O meu reflexo TRIAGEM DESDE O COMEÇO
Quando faço as minhas compras...
Aproveito para levar para a « loja » onde vou todos os residuos que aí serão
recolhidos : garrafas de vidro e de plástico PET,pilhas, aparelhos fora de uso,etc.

1- Cidade e Bellerive (Soyhières)

Os meus sitios de CONTACTO-INFORMAÇÃO
Serviço UETP, route de Bâle 1, 032/ 421 92 92, uetp@delemont.ch
Consulte igualmente o boletim de informações "Delémont.ch"
Serviço de inverno: os proprietários têem a obrigação de desnevar e de salgar o acesso aos contentores
senão eles não serão descarregados.
FONDAÇÃO AJD
Para qualquer informação geral relativa à gestão dos residuos:

Escolho os objetos e outros produtos em função dos seus balanços ecológicos
(económicos em embalagens , em energia de produção e de transporte, menos
poluentes, recicláveis …)

Tanto quanto possível, deixo nos lugares onde as comprei as embalagens das
minhas compras.

A minha CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA
Lista dos parceiros ELIMINAÇÃO DOS DIVERSOS RESIDUOS
1 – Cidade e Bellerive (Soyhières):
Gobat SA, 032/422 17 70, La Combatte 8, Develier
Met Fer SA, 032/421 40 20, La Ballastière (lu-ve, 7h-12h et 13h15-17h)
Caritas Jura, 032/421 35 60, rue St-Henri 5 (lu-ve, 7h45-11h30 et 12h45-16h30)
2 - Estação:
Gobat SA, 032/422 17 70, La Combatte 8, Develier
Met Fer SA, 032/421 40 20, La Ballastière (lu-ve, 7h-12h et 13h15-17h)
Caritas Jura, 032/421 35 60, rue St-Henri 5 (lu-ve, 7h45-11h30 et 12h45-16h30)
Links
SEOD
www.dechets.ch

2 - Estação

Zona: 1 – Cidade e Bellerive (Soyhières)
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Lixo de casa
Todas as quintas feiras desde as 07h00
Resíduos verdes (estrumáveis)
Todas as segundas feiras desde as 07h00
Papel e cartão
Todas as terças feiras desde as 07h00
NB: O papel e o cartão são recolhidos atados juntos. Não serão recolhidos se são depositados em desordem ou em sacos de plástico.
Resíduos estorvantes combustíveis
Recolha periódica.
NB: Objetos que não cabem num saco taxado de 110 litros. Têem uma dimensão superior a 50x50x50 cm, pesam no máximo 50 kg. No máximo dois objetos de cada tipo.

Zona: 2 - Estação
Lixo de casa
Todas as sextas feiras desde as 07h00

Resíduos verdes(estrumáveis)
Todas as segundas feiras desde as 07h00

Papel e cartão
Todas as terças feiras desde as 07h00
NB: O papel e o cartão são recolhidos atados juntos. Não serão recolhidos se são depositados em desordem ou em sacos de plástico.
Resíduos estorvantes combustíveis
Recolha periódica.
NB: Objetos que não cabem num saco taxado de 110 litros.Têem uma dimensão superior a 50x50x50 cm ; pesam no máximo 50 kg. No maximo dois objetos de cada tipo.
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Aérosols

Aluminio e embalagens de conservas
A depositar no posto de recolha mais próximo (ver plano anexo).

Aparelhos eléctricos et electrónicos

A depositar no posto de recolha mais próximo(ver plano anexo).

Tetra pak

Recolhidos nos sítios de venda, centros de recolha SENS/SWICO (Informações na
fundação SENS: 024/424 20 44), Caritas Jura, Gobat SA, Met Fer SA, Stutzmann
(ver direcções na lista dos parceiros) .
centros de recolha SENS/SWICO (Informações junto da fundação SENS: 024/424
20 44)
Madeira

A eliminar num saco taxado.

Capsulas Nespresso
A depositar em Gobat SA ou Met Fer SA (ver direcções na lista de parceiros) .
Pagamento necessário.

A depositar em Stutzmann (ver direcção na lista de parceiros mais acima) .

.
Cartão limpo

Cartuchos de tinta para imprimantes

O cartão deve estar empacotado e atado, e o peso máximo é de 18 kg.

CD

Podem ser recolhidas nos locais de venda ou colocados num saco taxado.

Cinzas de madeira
A eliminar num saco taxado.

Resduos estrumáveis

A eliminar num saco taxado.

Resíduos estorvantes combustíveis

Flores, cascas, frutos, legumes, erva, borra de café, sacos de chá, resíduos de
jardinagem, ramos(em molhos com um máximo de 1,5 m de comprimento e de
40cm de diâmetro) Excluidos: plantas invasoras, « areias » de animais.

Resíduos inertes (pequenas quantidades)

Móveis velhos, camas, colçhões, sommiers, tapetes, skis, recipientes vazios desde
10 litros, espelhos, vidros e janelas, persianas, brinquedos grandes, tapetes
enrolados com largura máxima de 1.5 m. Excluidos: objetos com métal, ou de
renovação de apartamento.
Resíduos especiais de casa

Gobat SA ou Met Fer SA (ver direcções na lista de parceiros mais acima).

Restos mortais de animais
A depositar no centro de resíduos cárneos de Soyhières, 032/422 13 94. Atenção:
depósito unicamente de segunda feira a sábado de 9h30 a 11h30.

Recolhidos gratuitamente por K + S Entsorgung à Delémont, n° tél. 032/423 16 62,
(terceira terça feira do mês de 16h a 18h) ; para mais precisões : www.jura.ch/env
ou na agência comunal.
K + S Entsorgung - Delémont N°tél. 032 423 16 62 / aberturas restritas ; para mais
precisões : www.jura.ch/env ou na agência comunal
Ferro velho
Cadeira de jardim (sem plástico),frigideiras, estantes metálicas, bicicletas, tubos,
peças de mecânica, sommiers metálicos, estruturas metálicas, etc. Excluídos:
aparelhos eléctricos e electrónicos.

Oleos minerais e vegetais

Medicamentos

A depositar no local de recolha mais próximo (ver plano anexo).

Néons - lâmpadas fluorescentes

Recolhidos nos locais de venda.

Lixo de casa

Recolhidos nos locais de venda, centros de recolha SENS (Informações na
fundação SENS: 024/424 20 44), DELA SA, rue St-Henri 2 (zona industrial),
Stutzmann (ver direcção na lista de parceiros mais acima).
Centros de recolha SENS (informações junto da fundação SENS :024/4242044)
Papel

Resduos de casa para os quais nenhum sistema de recolha selectiva foi
organizado. A pôr dentro dum saco taxado do SEOD, peso máx. 18 kg ; para as
grandes quantidades utilisar um recipiente equipado dum chip electrónico.

PET (garrafas de bebidas )
Jornais, revistas, livros, folhas, papel rasgado ou cortado em lamelas. Depositado
em pacotes atados, peso máximo 18 kg. Excluídos: papel quimico , stencils (a pôr
dentro dum saco taxado).

Pilhas acumuladores

A depositar nos locais de venda.

Plásticos

Recolhidos nos locais de venda.

Plásticos agricolas

A pôr dentro dum saco taxado.

Pneus

A depositar em Met Fer SA ou Gobat SA (ver direcções na lista dos parceiros mais
acima) ou num recipiente equipado dum chip.
Sagex

Recolhidos nos locais de venda , mas com pagamento de taxa.

Texteis
Particulares: máximo 30 litros, rue St-Sébastien 5, de segunda a sexta feira.
Empresas : mais de 30 litros,através dos comércios e de Caritas Jura.

Vidro

A depositar no local de recolha mais próximo (ver plano anexo).Quando houver
recolhas de texteis, nos recipientes da recolha.
Baterias de automóveis

A depositar no local de recolha mais próximo (ver plano anexo).
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Recolhidos nos locais de venda.

