Noticia a la web de l’Ajuntament

El calendari de recollida
Caldrà treure davant la porta de casa les fraccions de resta, orgànica, envasos
lleugers i paper i cartró segons el calendari de recollida establert, enlloc de dipositarles en els contenidors oberts a peu de carrer.

A més, tots els dies que hi ha recollida es podran treure, en una bossa a part, els
bolquers, compreses i excrements d’animals.
El vidre no es recull amb el porta a porta, sinó que caldrà continuar duent-los als
contenidors verds, que són els únics que no es trauran.

Separació de residus
Caldrà separar correctament els residus de cada fracció, o bé no es recolliran. Aquí
tens informació dels residus de cada fracció i algunes pautes a seguir:

Tot i que els bolquers, compreses i excrements d’animals pertanyen a la fracció Resta,
degut a que poden generar males olors, es podran treure cada dia que hi ha recollida,
sempre en una bossa ben lligada a part.
Residus indeguts
Cal tenir en compte que si es treuen residus que no són de la fracció
que toca treure segons el calendari, o bé es troben residus barrejats,
no és recolliran. Trobaràs un adhesiu explicant el motiu de la no
recollida.

Els cubells
Per poder deixar les deixalles a la via pública
davant del domicili seran necessaris dos
cubells especials, un de marró per la fracció
orgànica, i un de blanc per la resta de
fraccions.
L’ajuntament proporcionarà de manera
gratuïta aquests cubells, a més de bosses
compostables per l’orgànica i altre material
informatiu.
Aquests cubells que cedeix l’ajuntament tenen un xip amb un codi únic que estarà
associat a una adreça de manera que cada habitatge o comerç tindrà els seus cubells
personals i intransferibles. Quan es faci la recollida de les diferents fraccions
s’enregistrarà el codi del cubell i d’aquesta manera es podrà realitzar un seguiment del
reciclatge de cada habitatge o comerç.

Repartiment de material (domicilis)
L’entrega de tot el material es realitzarà en
diferents
punts
de
repartiment
que

s’organitzaran a la Plaça de la Vila, els dies 5 i 6 de març, en un horari de 10h a 14h
del migdia. Es preveu organitzar més punts de repartiment si es considera necessari,
dels quals s’informarà al respecte.
Es fan a l’aire lliure com a mesura de prevenció contra el SARS-COV-2.
Prèviament, durant els dies 2 i 3 de març, es realitzaran visites informatives a tots els
veïns, per part d’informadors ambientals degudament identificats, a fi d’explicar i
resoldre dubtes sobre el nou sistema de recollida de residus.

Repartiment de material (comerços i activitats)
Pel que fa als comerços, es preveuen cubells de diferents mides, i s’adaptaran a les
necessitats d’espai i generació de residus de cadascú. Educadors ambientals els
visitaran els dies 9 i 10 de març, per tal d’acordar els cubells necessaris en cada
cas. Durant la mateixa visita es farà entrega del material, i també es resoldran tots els
dubtes que hi puguin haver.

Bonificació en la taxa de residus
Amb aquest nou sistema es pretén incentivar el reciclatge al poble premiant a les
famílies i als comerços que reciclin més.
La nova taxa estarà composada de dos trams, un fixe (tothom el pagarà igual) i un
variable, que es calcularà en funció del reciclatge de cadascú.
Els cubells que se us donaran tenen un xip amb un codi únic que estarà associat amb
la adreça de cada habitatge o comerç, i cadascú tindrà els seus cubells personals i
intransferibles.
Cada cop que es fa la recollida aquest codi queda enregistrat i, un cop l’any, alhora de
calcular la taxa de residus, s’obtindrà quants cops s’ha recollit cada cubell.
Qui més recicli menys pagarà!

Àrea d’Emergència de Contenidors
Tot i que es trauran tots els contenidors del carrer, es deixarà una AREA
d’EMRGÈNCIA amb tots els contenidors (un per cada fracció).
L’accés a aquesta àrea serà lliure i s’hi podrà accedir a qualsevol hora del dia. Si algun
dia no et va bé l’horari del Porta a Porta, podràs dur els teus residus allà.

El contenidor de vidre
Els contenidors de vidre continuaran al carrer i no es
retiraran, doncs NO s’inclouen en la recollida Porta a Porta.
En ells hauràs de dur els residus d’aquesta fracció.
Recorda, son els envasos de vidre: ampolles, pots de
conserva, pots de espècies, pots de iogurt...

