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Instruccions 
per recollir 
l’equip de 
reciclatge

1. Escollir una de les 
dates i franges horàries 
Indicades a la circular que 
heu rebut

2. Portar el formulari 
omplert
Amb totes les dades i un 
document o imatge al

mòbil que permeti contrastar la 
referència cadastral.

3. Dirigir-se a la taula 
de registre A o B 
indicada en la circular, 
on rebreu:

• La clau electrònica per obertura 
de l’àrea d’emergència de con-
tenidors i per identificar-vos a 
la deixalleria.

• Full d’etiquetes de residus sani-
taris

• Indicacions per actualitzar si cal 
el titular del rebut d’escombra-
ries municipal

4. Dirigir-se a la següent taula 
d’entrega de cubells on rebreu:
• Cubell xipat per a la fracció or-

gànica
• Cubell reixat de 7 l per separar 

la fracció orgànica a casa 
• Cubell per a la recollida de vidre
• Paquet de bosses compostables
• Fulletó informatiu “L’enciclopè-

dia del reciclatge” 
• Calendari anual 2022 i 2023 
• Contenidor per a la recollida de 

fracció vegetal (només en ca-
sos justificats)

INFORMACIÓ DE LA CAMPANYA
mediambient.scf.cat
portaaporta@scf.cat
621 192 864 

Podeu
ampliar
la informació 
sobre la 
campanya i el 
nou servei
escanejant
aquest
codi QR

RESIDUSSANITARIS
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No heu rebut 
la circular del 
porta a porta?
• La podeu recollir a l’OAC de 

l’Ajuntament.
• Demanar-la al 621 192 864 (pre-

feriblement per WhatsApp) 
• Baixar-la de mediambient.scf.cat

Quins dies puc recollir els cubells?
A la circular s’ofereix 5 dies i fran-
ges horàries a escollir. 

Què passa si m’he perdut la xerrada 
informativa que anuncia la meva 
circular?
Podeu assistir a les xerrades pro-
gramades pel dimecres 19 d’octu-
bre i dimarts 25 d’octubre a les 19 
h, al Pavelló Els Saioners.

On trobo el formulari per omplir?
El trobareu darrera de la circular.

Què fer amb els serveis extres?
Els apartats relacionats amb com-
postatge, recollida de fracció ve-
getal i recollida de residus sanitaris 
domiciliaris, són serveis extres del 
porta a porta que només han de 
demanar les llars que els necessitin

Qui és titular del material de 
reciclatge?
El titular del material de reciclatge 
no té perquè ser la mateixa persona 
titular del rebut d’escombraries. El 
material de reciclatge entregat es 
relaciona amb l’habitatge i per tant 
pot anar a nom d’un llogater o altre 
familiar resident. 
 
Com es revisen les dades? 
Per assegurar la relació correcta 
del material de reciclatge amb el 
rebut d’escombraries cal anotar en 
el formulari la referència cadastral 
de l’habitatge (codi RC que apa-
reix al rebut de l’IBI o al contracte 
de compra o lloguer). 

Què passa si no tinc el rebut de l’IBI?
Qui no disposi del rebut o no se’l 
pugui baixar a través de la seva 
banca a distància, en pot demanar 
còpia a la mateixa entitat bancària. 
Al punt de repartiment cal mostrar 
un document que permeti corro-
borar el codi RC escrit al formulari 
(n’hi ha prou amb una fotografia).

Què passa si les dades no són 
correctes?
En el cas de trobar dades errònies 
o desfasades es lliurarà igualment 
el material de reciclatge i ’indicaran
els tràmits per rectificar-les al ser-
vei de gestió tributària del Consell 
Comarcal. 


