Àrea de Promoció i Territori
Departament de Serveis Urbans

Benvolguts i benvolgudes,
Aprofitant l’arribada de la temporada d’estiu 2019 volem demanar-vos la vostra màxima
col·laboració en relació al servei de recollida de residus comercial, amb l’objectiu de col·laborar
en el bon funcionament del servei, incrementar la taxa de recollida selectiva i mantenir la vila
neta. Per això, volem recordar-vos les vostres responsabilitats respecte a la recollida de residus
comercial:


És obligatori recollir selectivament totes les fraccions que generi l’establiment: fracció
orgànica, vidre, envasos (plàstic llaunes i brics) i paper.



És obligatori disposar a l’interior de l’establiment de l’espai necessari per
emmagatzemar els contenidors de residus que es requereixin.



No es poden utilitzar els contenidors del carrer (només a Garraf i Botigues on no hi ha
servei porta a porta de recollida comercial): únicament per la fracció vidre i en cas que
la recollida comercial no sigui suficient.



Cal estar adherits a la recollida comercial Porta a Porta que ofereix l’ajuntament o
disposar d’una recollida pròpia privada.



En cas d’utilitzar un gestor privat autoritzat cal que ho comuniqueu a l’Ajuntament amb
els certificats acreditatius perquè se us deixi d’abonar la taxa corresponent.



En cas d’utilitzar el servei de recollida comercial que ofereix l’Ajuntament:
o

Cal dipositar els contenidors homologats a la via pública en l’horari establert
d’inici del servei i guardar-los a l’interior de l’establiment un cop buidats.

Ull! L’horari en què heu de dipositar els residus a la via pública correspon a l’inici de la ruta,
l’hora en què es recullen dependrà de la configuració de la mateixa. Podeu ajustar l’horari de
disposició dels residus parlant amb els operaris que valoraran aquesta possibilitat.
o



Els contenidors han d’estar degudament identificats amb la fracció que
correspon (mitjançant bujols del color que correspon o amb un rètol) i amb el
nom de l’establiment.

El cartró (la única fracció que no es recull conteneritzada) cal deixar-lo ben plegat i lligat
(o dintre de caixes) a la via pública al costat del portal de l’establiment.

En cas que la recollida selectiva comercial no es realitzi correctament, existeix una ordenança
municipal que preveu una sèrie de sancions que poden ser aplicades.

Àrea de Promoció i Territori
Departament de Serveis Urbans

Per a qualsevol incidència, dubte o suggeriment contacteu amb l’agent cívic de CESPA: 607 29
83 51

Moltes gràcies per la vostra col·laboració,

Carme Almirall
Regidora de Serveis Urbans

