Funcionament del servei de préstec de la vaixella reutilitzable de
l’Ajuntament de Cornellà
Aquest servei està adreçat a les entitats que formen part del Programa d’Entitats per la
Sostenibilitat de Cornellà.
1. La petició de vaixella s’ha de fer com a mínim 15 dies abans de la data de
l’activitat per la qual se sol·licita, mitjançant un formulari que trobaran a
l’apartat de medi ambient de la web municipal. Aquest formulari s’ha d’entrar
per registre.
2. La vaixella s’ha de recollir en el dia i hora acordat prèviament per via telefònica
amb Tecsalsa, empresa gestora del servei. El lloc de recollida és al c/ Destraleta,
168 i el telèfon de contacte és 93 377 62 16. L’horari de recollida és de 8 a 13h.
La persona de contacte de Tecsalsa és la Glòria Ruiz i podeu contactar amb ella
en horari de 10 a 16h.
3. L’entitat es farà responsable de la correcta utilització de la vaixella durant
l’activitat. Per tal de garantir que totes les peces siguin retornades pels
assistents a l’activitat es recomana fer servir un sistema de dipòsit i retorn
d’una quantitat de diners, per exemple, un euro per peça o bé algun altre tipus
de mecanisme per evitar que les peces es perdin.
4. L’entitat haurà de tornar a la mateixa adreça de recollida, com a màxim 3 dies
després de la seva utilització, totes les peces en perfecte estat i sense que cap
d’elles estigui trencada, esquerdada o inservible i sense restes de menjar o
líquid.
5. Si després del recompte definitiu de les peces tornades es detecta alguna
incidència no anotada a l’albarà, es notificarà a l’entitat l’incidència en qüestió.
Si cal fer reposició de les peces, l’Ajuntament ho farà saber a l’entitat.
6. L’entitat reposarà les peces que falten o estan deteriorades per altres de les
característiques indicades en aquesta fitxa, en un termini màxim de 15 dies al
Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat al c/Energia 97-101.
7. Per facilitar la reposició de les peces, a continuació es detallen les
característiques de cadascuna d’elles.

Plat pla Arcoroc de 24,5 cm

Plat fondo Arcoroc de 22,5 cm

Plat de postres Arcoroc de 19,5 cm

Font oval Arcopal de 29 cm.

Got de polipropilè de color taronja amb Tassa de 8 cl. Arcopal
els logotips d’Entitats per la sostenibilitat
de Cornellà i de l’Ajuntament.

Coberts de taula d’acer

Gerra de policarbonat 1,4l.

