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MANUAL DE BOS USOS

Ames  
recicla o Nadal

Fagamos da Festa unha Escola de Familia

Vivir nun Ames limpo depende de nós. A rede de co-
lectores específicos en todo o territorio municipal per-
mítenos avanzar nos procesos de reciclado cada vez 
con máis éxito e aproveitamento. 

Ademais en Ames dispoñemos dun PUNTO LIMPO 
ao que se poden levar os denominados VOLUMINO-
SOS –mobles e trebellos– ou chamar para que os re-
collan, caso de non poder transportalos. Os Residuos 
dos Aparatos Eléctricos e Electrónicos (RAEE) tamén 
deben depositarse no Punto Limpo.

Unha novidade posta en funcionamento en Ames é o 
MINI PUNTO LIMPO onde vostede poderá e deberá 
depositar CD/DVD, cartuchos de impresoras, lámpa-
das led, teléfonos móbiles e baterías. Contamos con 
catro unidades de MINI PUNTO LIMPO que, como o 
PUNTO LIMPO, recollen os residuos de BALDE, sen 
ningún custo para a cidadanía.

Cada cousa  
no seu sitio

Benqueridas veciñas e veciños de Ames:

Chegaron as festas do Nadal, Aninovo e Reis. Nelas viviremos 
días de ledicia, de xuntanzas familiares e de amigos, de lem-
branzas e tamén de novos desexos e propósitos. Tempo de re-
cibir amizades e familiares, de recoller e facer agasallos. Cam-
biaremos a rutina dos nosos modos de vida e converteremos o 
consumo nun ritual tanto á hora de xantar, como cos agasallos 
e as convivencias. Tamén ao poñer adornos, iluminación e re-
novar roupas e utensilios.

Esa é a imaxe máis coñecida destas festas. Porén, tamén te-
ñen unha segunda cara na que atoparemos moreas de cousas 
que sobran, tiraremos moito do usado e do vello, sobrarán ali-
mentos, atoparemos adornos dun só uso, coa árbore de Nadal 
e outras plantas que coidar, mesmo xoguetes desbotados...  
Razón pola que propomos esta idea de RECICLAR O NADAL. 
Usaremos este manual de boas prácticas para que as festas 
-antes, durante e despois- sexan unha escola de familia na que 
aprender a conservar a natureza e o clima reducindo, reutilizan-
do e reciclando.

En Ames imos vivir o Nadal para sumarnos ás boas prácticas a 
prol do medio ambiente e por unha vila mellor.

Felices festas.

JOSÉ MIÑONES CONDE
Alcalde de Ames

No concello de Ames temos unha extensión 
de 94 km2 nos que se asentan116 entidades de 
poboación e 11 parroquias.  Os dous principais 
núcleos son Bertamiráns e O Milladoiro. O núcleo 
máis poboado é O Milladoiro e a capital está en 
Bertamiráns, vila situada estratexicamente no centro 
das comunicacións do concello. As nosas parroquias 
son Agrón, A Ameixenda, Ames, Biduído, Bugallido, 
Covas, Lens, Ortoño, Piñeiro, Tapia e Trasmonte. 
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Os Voluminosos podes levalos ao punto limpo ou chamar para que os recollan ao 981 19 12 40. 
Os RAEE debes depositalos no punto limpo 981 53 66 88.



1.  Reduce o consumo de auga. 

2.  Consume a enerxía precisa, non a malgastes. 

3.  Non utilices os electrodomésticos a media carga 
e cando os adquiras elixe os máis eficientes. 

4.  Reduce a produción de residuos, facilita a súa 
reutilización. 

5.  Separa os teus residuos e lévaos ao colector 
adecuado ou Punto Limpo.

6.  Ten coidado cos residuos perigosos, deben ser 
xestionados por unha entidade autorizada. 

7.  Non utilices o automóbil cando non sexa 
necesario, usa a bicicleta ou camiña. 

8.  O ruído e a luz tamén son fontes de 
contaminación, limítaos. 

9.  Elixe produtos que se cultiven ou elaboren de 
forma respectuosa co medio ambiente. 

10.  Non utilices produtos agresivos co medio 
ambiente.

O noso concello é exemplo de preocupación 
pola conservación do medio ambiente e pola 
loita contra o cambio climático na que se enca-
dran as prácticas da reciclaxe, da reutilización 
e da redución no consumo. Os tres R emble-
máticos. Desenvolvemos programas e prácticas 
medioambientais e avanzamos na educación, 
base dun mellor coñecemento cidadán.

No presente manual de bos usos vostede e a 
súa familia pode atopar os mellores coñece-
mentos xenéricos en relación cos tres R R R no-
meados en xeral e a reciclaxe en particular. Nel 
utilizamos o tempo de Nadal, Aninovo e Reis 
como plataforma de coñecemento e prácticas. 
Porén, en Ames contamos con algunhas cues-
tións específicas como as que seguen:  

• No concello de Ames os colectores para pilas 
pode vostede atopalos adheridos aos colec-
tores verdes de vidro.

• Dos xoguetes que xa non sexan do seu in-
terese faranse cargo no VOLUNTARIADO do 
Concello.

• Saiba que en Ames contamos con colectores 
específicos para a recollida do aceite domés-
tico usado.

• No ROUPEIRO MUNICIPAL pode vostede 
depositar as roupas usadas que aínda estean 
en bo estado. Nós reciclarémolas para que 
teña novos usos noutras familias.

• O Concello pon á disposición da cidadanía 

dous teléfonos para informar e recoller volu-
minosos ou indicar o xeito de depositalos no 
Punto Limpo e nos Mini Puntos Limpos. 

• Polo tanto debe lembrar que os Residuos 
dos Aparatos Eléctricos e Electrónicos (RAEE) 
non deben depositarse na rúa, nin compartir 
o camión co resto dos voluminosos.

• Lembre que cando merque un electrodomés-
tico novo no prezo xa vai incluído o servizo 
de recollida do vello, que é unha obriga da 
empresa vendedora. Polo tanto, non necesi-
tará levalo ao Punto Limpo.

• En Ames o sistema de xestión do lixo implica 
a compostaxe da fracción orgánica.

• O Concello fomenta a separación orixe dos 
residuos sólidos urbanos con campañas de 
concienciación e educación. Vén realizando 
diversas campañas, como por exemplo re-
partir bolsas de rafia co obxectivo de facilitar 
a separación na casa do vidro, plástico e pa-
pel segundo a cor da bolsa. 

As toalliñas non deben ir ao váter, aín-
da que a publicidade diga o contra-
rio. O seu destino final debe ser a pa-
peleira. O uso indebido das toalliñas 
en particular, e de todos os pequenos 
plásticos que se tiran ao váter no día 
a día, non só pasa factura medioam-
biental senón que tamén ten repercu-
sión no peto da cidadanía. Segundo 
un estudo realizado pola empresa 
Espina y Delfín, o Concello de Ames 
gasta 114.000 euros ao ano en avarías 
producidas polo uso inadecuado das 
toalliñas (37.000 euros en traballos 
de desatascar a rede de saneamento, 
29.000 euros en bombeos e 48.000 
euros en labores de limpeza de de-
puradoras). As toalliñas pasan factura 
ao medio ambiente, ao Concello e á 
cidadanía de xeito indirecto.

Decálogo de Boas 
Prácticas Ambientais

Ames recicla acotío

www.concellodeames.gal

Rúa dos Hedras, 30-C
Parque Empresarial Novo Milladoiro
15985 Milladoiro-Ames
981 53 66 88

Recollida gratuita de voluminosos
981 19 12 40

/urbaserAmes
@urbaserAmes

www.concellodeames.gal
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Servizos
CONCELLO
Praza do Concello, 2 Bertamiráns. 
Tfno. 981 883 002

Policía Local. Tfno. 619 767 575 

Protección Civil. Tfno. 673 17 8888  

Casa da Cultura de Bertamiráns. Tfno. 981 891 017 

Casa da Cultura do Milladoiro. Tfno. 981 535 940 

Biblioteca Municipal de Bertamiráns. Tfno. 981 884 829 

Biblioteca Municipal do Milladoiro. Tfno. 981 530 807 

Oficina de Información Xuvenil. Tfno. 616 083 229 

Oficina Municipal de Voluntariado. Tfno. 662 377 044 

Transporte Adaptado. Tfno. 662 377 302 

Xulgado de Paz. Tfno. 669 926 127 

Ames Radio. Tfno. 981 890 452

Aula da Natureza. Tfno. 660 004 65

Pavillóns Polideportivos:  
Bertamiráns. Avda. da Peregrina 
O Milladoiro. Travesía do Porto nº 5 
Piscina Cuberta Municipal “A Telleira”. Tfno. 981 891 081

Servizo Municipal de Augas:  
Bertamiráns. Tfno. 981 890 776 
O Milladoiro. Tfno. 981 93 94 45

Punto Limpo:  
Para recoller voluminosos. Tfno. 981 19 12 40

Enderezo: Rúa das Hedras, 30-C 

Parque Empresarial Novo Milladoiro

Punto Limpo. Tfno. 981 53 66 88


