Bústies municipals de zones rurals
Descripció
L'Ajuntament ofereix un servei de bústies municipals per a les persones que viuen en punts disseminats. A cada persona
interessada se li assigna un número de bústia, se li donen les claus perquè en comenci a fer ús i s'informa de l'alta a les empreses
de correus i missatgeria.
L'oferta actual és de 59 bústies.

Informació del servei
A qui es dirigeix?
A les persones que viuen en masies o a d’altres punts disseminats del municipi.
Preu: Gratuït
Correu electrònic:
mediambient@manlleu.cat
Adreça i telèfon:
Àrea de Serveis Territorials, Habitatge i Medi Ambient
Pl. Fra Bernadí, 6 - 3r pis
93 850 66 66
Horari: De dilluns a divendres de 8.30h a 14h. Dimarts de 16h a 18h (excepte mesos de juny a setembre, Setmana Santa i Festes
de Nadal). Tancat el 24 i 31 de desembre.

Característiques del servei
Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge
Pagesia
Forma de gestió:
Directa
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