
En què consisteix la 
recollida de residus 

porta a porta?

Per què es recicla més 
amb aquest model?

Els blocs de pisos faran 
porta a porta?

Quin servei tindran  
les cases de pagès  

i disseminades?

Quins cubells ens 
proporcionaran?

Què més necessitaré per 
fer el porta a porta?

Junt amb els cubells, l’Ajuntament 
entregarà tota la informació 

necessària per separar a casa i 
complir els horaris.

I es regalarà un paquet de bosses 
compostables, ja que, en el porta 
a porta, la bossa compostable per 
a la recollida de la fracció orgànica 

és obligatòria. 

L’Ajuntament lliurarà a totes les llars 
amb servei porta a porta un cubell 
xipat per a la recollida de la fracció 

orgànica i un cubell per al vidre. 
Les altres fraccions es recolliran 

directament amb bossa o, en el cas 
del paper, amb bossa de paper o 

caixa de cartró.

El servei més generalitzat és 
la disposició de recintes de 

contenidors d’obertura electrònica. 
En funció de la seva localització 
algunes cases de pagès podrien 

tenir servei porta a porta o punt de 
recollida comunitari en algun lloc 
de pas del vehicle que fa el servei. 
Cada casa serà informada sobre 
el seu servei particular per mitjà 

d’una circular.

Tots els habitatges del nucli fan 
porta a porta. Per assegurar 

l’endreça és recomanable que les 
comunitats de veïns es posin d’acord 

sobre l’espai i manera de disposar 
els cubells i bosses de residus.

Les comunitats que vulguin 
assessorament al respecte es 

poden posar en contacte amb els 
informadors de la campanya a través 

del telèfon 621 192 864, de 9 a 17 h 
de dilluns a divendres.

S’acosta el servei a l’usuari i 
el reciclatge és obligatori per 
a tothom; ja que cada llar és 

responsable de deixar els seus 
residus ben separats a la porta 

de casa seva. Per facilitar aquest 
seguiment, el cubell de la fracció 
orgànica porta un xip electrònic 

que l’identifica amb l’adreça de la 
llar corresponent.

Porta a porta vol dir dipositar 
els residus a la porta de casa 
correctament separats en les 

fraccions que ja coneixem: 
orgànica, rebuig, envasos, vidre i 

paper els dies establerts per a cada 
fracció i dins l’horari convingut.

Continuem el compte enrere cap a la recollida 
porta a porta. En aquest apartat de la revista 
Ressò anem desgranant tots els aspectes del seu 
funcionament fins a arribar a la data d’implantació 
prevista per al mes de novembre.
Aquesta mateixa informació també va arribant als 
vilatans i vilatanes de Santa Coloma per mitjà de 

les xarxes socials municipals i, en format de fitxa 
col·leccionable, als espais públics, botigues del 
poble i als punts informatius de l’agent ambiental; 
els quals trobareu presents els primers dilluns de 
cada mes al mercat i els segons dilluns de juliol i 
agost a les  sardanes d’estiu.

Santa Coloma de Farners 
COMPTE ENRERE 
CAP A LA RECOLLIDA 
PORTA A PORTA

On em puc informar?

Tothom rebrà a casa la circular del porta a porta que li indicarà  
quins dies i horaris pot recollir el seu kit de reciclatge.

Mentrestant, qualsevol persona o grup  té a la seva disposició  
el telèfon de la campanya: 621 192 864, de 9 a 17 h, el correu electrònic 

portaaporta@scf.cat i el mateix web i les xarxes socials municipals,  
on s’aniran publicant totes les novetats.
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