
l’enciclòpedia del
reciclatge

Santa 
Coloma de 
Farners
cap al
reciclatge 

100%
Nou servei de recollida per a les 
cases de pagès i disseminades



INFORMACIÓ GENÈRICA
Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament 
972 84 08 08 | portaaporta@scf.cat

SERVEI
NORA SA: 872 012 018 (9 a 15 h) laselvarecicla@noraselva.cat
• Sol·licitud de recollida de trastos
• Comunicació d’incidències en el servei
• Alta a l’App PRODEIX per a l’obertura dels recintes de 

contenidors

A través dels contactes anteriors o directament a la deixalleria
• Demanda de materials
• Duplicats de la clau electrònica, amb cost de 2 € per 

duplicat.

Aproximadament un mes després del tancament dels 
recintes, l’empresa NORA SA enviarà la contrasenya d’inici 
i les indicacions de descàrrega de l’aplicatiu a l’adreça de 
correu electrònic facilitada amb el formulari d’alta al servei. 
En el cas de no rebre aquest correu, o que necessiteu obtenir-
lo abans, podeu sol·licitar el codi d’inici a: laselvarecicla@
noraselva.cat

CANVIS DE DOMICILI 
La clau electrònica pertany al domicili d’origen, al qual ha 
estat lliurada, i no pas als seus residents. 
• La persona receptora del material no es considera pro-

pietària, però sí responsable del manteniment i correcte 
ús mentre consti com a titular.

• Quan es deixa un habitatge cal donar-se de baixa com 
a titular del material de reciclatge a través de la deixa-
lleria.

• Recordar deixar la clau a la casa, retornar-la al propieta-
ri de la finca o bé lliurar-la a la deixalleria

NOUVINGUTS
• Les persones nouvingudes hauran d’emplenar un full 

d’alta al servei municipal des de la mateixa deixalleria, 
aportant un contracte de compra, lloguer o  empa-
dronament que acrediti la relació del sol·licitant amb 
la finca. 

• Les dades a indicar seran nom, cognoms i DNI del nou 
titular del material de reciclatge, la seva condició de llo-
gater o propietari, el codi de la clau electrònica disponi-
ble o bé sol·licitud d’una de nova (si l’habitatge encara 
no la té o l’ha extraviat). 

• Per oferir la clau d’obertura a un nou habitatge és im-
prescindible que estigui donat d’alta al padró d’escom-
braries municipal (que es tramita directament a les ofi-
cines de l’Ajuntament)



En cas de no tenir constància de la nova persona resident 
que fa ús del material de reciclatge, la titularitat d’aquest 
recaurà sobre el titular del rebut de la taxa d’escombra-
ries.

INSTÀNCIES GENÈRIQUES AL CONSELL COMARCAL
Les instàncies es poden presentar per via telemàtica a tra-
vés del web del Consell Comarcal o bé amb paper al re-
gistre d’entrada de les oficines del Consell Comarcal a la 
carretera de Sils núm 30.
Per a major facilitat, la instància en paper, també es pot 
presentar a les oficines de l’Ajuntament dirigida al Consell 
Comarcal.
• Sol·licitud de canvis del servei assignat (canvi d’àrea 

d’aportació...)
• Trasllat a nova adreça de les visites a la deixalleria amb 

accés al descompte sobre la taxa d’escombraries

La resposta d’avisos del servei d’inspecció del Consell Co-
marcal es farà seguint la via que s’indiqui al mateix avís

DESCOMPTES SOBRE LA TAXA D’ESCOMBRARIES
• Per l’ús de la deixalleria – (a partir de l’any 2024 sobre 

l’ús de 2023) descompte automàtic aplicat directament 
pel Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de 
la Selva, en funció de les anotacions al registre d’en-
trades de la deixalleria. En cas de dubte o desavinença 
respecte la reducció esperada per l’usuari, es pot con-
tactar amb el Consell Comarcal de la Selva per aques-
tes vies: 972 842161 – extensió Medi Ambient, mediam-
bient@selva.cat.

• Per compostatge casolà – descompte aplicat pel Ser-
vei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva 
als compostaires en funció de la informació donada per  
l’Ajuntament. Els compostaires no localitzats durant la 
roda de trucades que l’Ajuntament fa cada finals d’any, 
i que vulguin ser beneficiaris del descompte, poden 
contactar directament amb l’Àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament (972 84 08 08  medi ambient i portaapor-
ta@scf.cat) 

Els rebuts de la taxa d’escombraries indiquen l’import final 
que li correspon abonar a aquell habitatge , amb els des-
comptes ja aplicats. També especifiquen l’import del des-
compte o sumatori de tots els descomptes (ambientals i/o 
socials) corresponents.

MÉS INFORMACIÓ NORA SA
laselvarecicla@noraselva.cat
872 012 018 de 9 a 15 h
www.noraselva.cat



QUÈ
• Restes de menjar
• Petites restes de plantes.

La bossa compostable és 
obligatòria

Altres residus 
compostables que van 
sortint en el mercat:
• Paper de cuina i 

tovallons i tovalles de 
paper no pintats ni 
setinats

• Taps de suro, sobres 
d’infusions…

• Vaixella compostable, 
càpsules de cafè  i altres 
nous envasos amb 
etiqueta “compostable”.

No HI dipositeu
Menjar caducat dins 
l’envàs, s’ha de separar 
convenientment.

El cubell reixat i la 
bossa compostable 
mantenen 
millor la fracció 
orgànica a casa 
perquè permeten 
que passi l’aire

FRACCIÓ  
ORGÀNICA

QUÈ
• Papers, diaris, revistes…
• Caixes de cartró

No HI dipositeu 
• Brics de llet, suc… 

que són envasos 
perquè tenen làmines 
impermeables a l’interior

• Nous plats, gots i 
embolcalls semblants 
a paper o cartró, però 
impermeabilitzats, que 
també són envasos.

A la comarca hem 
donat un nou 
significat  a  la 
paraula repapiejar:
RECICLA EL PAPER FINS 
QUE “REPAPIEGI”

Paper i cartró



QUÈ
• Ampolles i pots de vidre 

sense taps. 

No HI dipositeu 
• Vidre pla, miralls i 

vaixelles, que van a la 
deixalleria.

• Els taps, que van als 
envasos.

• Ampolles amb contingut

el vidre es 
pot reciclar 
indefinides 
vegades
Recicla l’ampolla 
i que perduri la 
història

vidre

QUÈ
• Qualsevol envàs, embolcall 

o tapa (llauna, bric, envàs 
de plàstic...) que no sigui 
de vidre, paper o cartró, 
ni tampoc compostable 
(com proliferen ara en el 
mercat).

• També el film de plàstic i 
alumini

• I els plats i gots d’un sol 
ús sempre i quan no siguin 
compostables.

No HI dipositeu
• Envasos amb contingut 

(com les càpsules de cafè 
plenes de marro)

Podem estalviar 
envasos escollint 
bé a l’hora de 
comprar

ENVASOS
LLEUGERSPaper i cartró



QUÈ
Quan reciclem bé totes les 
fraccions, només posem 
al rebuig les poquíssimes 
restes  no reciclables que 
ens queden, com:
• Pols d’escombrar, 

burilles i cendres 
apagades.

• Mocadors de mocar i 
residus del bany.

• Excrements i sorres de 
mascotes.

No HI dipositeu
• Cap residu que es pugui 

reciclar.
• Xeringues i punxants 

generats a casa, que van 
a la deixalleria

el rebuig gairebé 
desapareix quan 
reciclem bé

rebuig

Cada any, durant 
les èpoques de 
poda (de febrer a abril i 
de setembre a novembre) 
s’habilitaran dos llocs 
temporals per a la 
recollida d’esporga:
• A la zona del cap de 

futbol de Santa Coloma 
Residencial

• A Carretera de 
Castanyet 

En qualsevol moment de 
l’any també es podran 
portar les restes vegetals a 
la deixalleria. 

QUÈ
• Plantes i branques. 

No hi dipositeu
• Sacs i bosses, cal 

buidar-los i posar-los al 
contenidor corresponent

• Les empreses i 
professionals de 
jardineria no poden 
utilitzar aquest espai

El govern 
català dicta el 
manteniment 
de franges de 
protecció de 25 m 
al voltant de les 
edificacions

PUNTS DE 
RECOLLIDA 
D’ESPORGA 
TEMPORALS

El servei de recollida pot donar suport al trasllat de 
trastos grans o de mal transportar fins a la deixalleria. 

En el cas de cases de pagès i disseminades, caldrà acordar 
amb l’empresa un punt de recollida accessible pel camió.
Els dies de recollida podran ser  els dimarts  o bé els dimecres 
segons s’acordi amb NORA S.A  (ja que coincideix amb 
els dies de servei a Santa Coloma Residencial i al poble, 
respectivament). 

Trucar uns dies abans a NORA S.A i deixar-los al lloc acordat 
amb l’empresa la nit anterior sense entorpir el pas de vehicles i
vianants.

QUÈ
• Articles grans de mal transportar fins a la deixalleria i que 

no suposin un perill a la via pública.

No hi dipositeu
• Articles o residus perillosos, que s’han de portar 

directament a la deixalleria.
• Restes vegetals, que s’han de portar a la deixalleria o als 

punts de recollida d’esporga temporals.
• Runa
• No es faran recollides a l’engròs per canvis de domicili, 

buidatges, etc.

MINIDEIXALLERIA



PUNTS DE 
RECOLLIDA 
D’ESPORGA 
TEMPORALS

El servei de recollida pot donar suport al trasllat de 
trastos grans o de mal transportar fins a la deixalleria. 

En el cas de cases de pagès i disseminades, caldrà acordar 
amb l’empresa un punt de recollida accessible pel camió.
Els dies de recollida podran ser  els dimarts  o bé els dimecres 
segons s’acordi amb NORA S.A  (ja que coincideix amb 
els dies de servei a Santa Coloma Residencial i al poble, 
respectivament). 

Trucar uns dies abans a NORA S.A i deixar-los al lloc acordat 
amb l’empresa la nit anterior sense entorpir el pas de vehicles i
vianants.

QUÈ
• Articles grans de mal transportar fins a la deixalleria i que 

no suposin un perill a la via pública.

No hi dipositeu
• Articles o residus perillosos, que s’han de portar 

directament a la deixalleria.
• Restes vegetals, que s’han de portar a la deixalleria o als 

punts de recollida d’esporga temporals.
• Runa
• No es faran recollides a l’engròs per canvis de domicili, 

buidatges, etc.

TRASTOS VOLUMINOSOS

MINIDEIXALLERIA

Al carrer es troben 
2 minideixalleries 
destinades a la recollida 
de petits consumibles 
gastats (piles, bombetes, 
cartutxos de tinta, mòbils, 
carregadors...)
• Passeig Sant Salvador 

(aparcament del Consell 
Comarcal de la Selva)

• Plaça de la Pau



A Santa Coloma 
es troben punts 
de recollida d’oli usat en 
diferents equipaments 
municipals amb el sistema  
d’intercanvi de dipòsits 
plens per buits.  L’any 
2023 s’ampliaran els punts 
de recollida i es lliuraran 
més bidons.
L’oli vegetal es pot dipo-
sitar en aquests punts de 
recollida, si ja es disposa 
del bidó homologat, i tam-
bé a la deixalleria, emprant 
una ampolla de plàstic 
qualsevol.

QUÈ
• Oli vegetal, fregit i de 

conserves

Com
• Amb el bidó homologat 

ben tapat o dins d’una 
ampolla de plàstic 
tapada

NO HI DIPOSITEU
• Oli mineral

amb l’oli 
reciclat evites 
la contaminació 
i obtens un nou 
recurs

Oli vegetal

A Santa Coloma 
es troben al carrer 
varis contenidors de 
roba de colors diferents 
que identifiquen les 
corresponents entitats 
socials dedicades a 
la recollida de roba i 
complements.
La roba i tèxtil es pot 
dipositar en aquests 
contenidors i també a la 
deixalleria.

QUÈ
• Roba de vestir, roba de la 

llar, calçat i complements 
en bon estat.

• Roba i tèxtil no 
reutilitzable per ser 
reciclat per altres vies.

Dins de bosses lligades

NO HI DIPOSITEU
• Roba o complements 

bruts ja que 
contaminarien la resta de 
materials.

La roba no és 
rebuig! 
O bé és 
reutilitzable o  bé 
recicable

ROBA i TÈXTil
COMPOSTATGE 
CASOLÀ



A Santa Coloma 
es troben al carrer 
varis contenidors de 
roba de colors diferents 
que identifiquen les 
corresponents entitats 
socials dedicades a 
la recollida de roba i 
complements.
La roba i tèxtil es pot 
dipositar en aquests 
contenidors i també a la 
deixalleria.

QUÈ
• Roba de vestir, roba de la 

llar, calçat i complements 
en bon estat.

• Roba i tèxtil no 
reutilitzable per ser 
reciclat per altres vies.

Dins de bosses lligades

NO HI DIPOSITEU
• Roba o complements 

bruts ja que 
contaminarien la resta de 
materials.

La roba no és 
rebuig! 
O bé és 
reutilitzable o  bé 
recicable

QUÈ
• Restes de menjar
• Restes de l’hort i el jardí.

MILLOR No HI dipositeu 
• Restes de mal 

compostar com 
crustacis, ossos grans, 

• Paper de cuina en 
quantitat, vaixella 
compostable… 

Per a aquests residus es 
pot utilitzar els contenidors 
municipals.

DESCOMPTE SOBRE LA TAXA 
D’ESCOMBRARIES PER SER 
COMPOSTAIRE
Els habitatges adherits 
a la xarxa municipal de 
compostaires que facin 
el compostatge de forma 
correcta (sigui amb 
compostador propi  o 
lliurat per l’Ajuntament 
o també amb pila o 
femer) gaudiran d’una 
bonificació en funció dels 
anys transcorreguts des 
de la seva adhesió a la 
campanya:
> 2 anys: 5% > 3 anys: 10% 
>4 anys: 15% >5 anys: 20% 
Cada finals d’any, 
l’Ajuntament contacta amb 
tots els compostaries per 
acreditar la correcta gestió 
del compostador i tramitar 
el descompte sobre la taxa 
d’escombraries, si s’escau.

COMPOSTATGE 
CASOLÀ

El compost és l’opció 
més sostenible de 
tractar un residu 
orgànic: es genera, 
es tracta i s’utilitza 
sense moure’s de casa

El compost és terra 
bona, similar a 
la terra de bosc: 
enriqueix els nostres 
horts i jardins i els 
testos de casa

El compost és molt 
més que un adob: 
millora l’esponjositat 
del terreny i fa 
que es retinguin 
més la humitat i els 
nutrients



La deixalleria municipal de Santa Coloma es troba a la 
carretera vella de Girona.
A partir d’ara, el vostre codi d’usuari de la deixalleria, 
coincidirà amb el codi gravat a la clau electrònica lliurada 
amb el kit de reciclatge (que obre la vostra àrea de 
contenidors).  

QUÈ
• La resta de residus que no es recullen en els recintes de 

contenidors

Incloent 
• Envasos amb restes de productes especials.
• Càpsules de cafè plenes (com a reforç dels serveis 

instaurats per algunes marques).
• Xeringues generades a casa (porteu-les dins una ampolla 

de plàstic ben tapada).
• Oli vegetal usat, roba i tèxtil, com a reforç als recintes de 

contenidors.
• Els trastos i altres articles s’han d’entregar com més 

desballestats millor.

No hi dipositeu
• Orgànica, paper, vidre, envasos lleugers i rebuig, que es 

recullen amb els altres serveis municipals.
• Medicaments, que cal lliurar a les farmàcies
• Residus explosius i residus d’amiant, que cal entregar-los 

directament a gestors autoritzats.

DESCOMPTE SOBRE LA TAXA D’ESCOMBRARIES PER A L’ÚS DE LA 
DEIXALLERIA
A partir de l’any 2024 (però basat en l’ús de la deixalleria de 
l’any 2023), les llars que la visiten sovint podran accedir a 
un descompte anual, calculat automàticament cada vegada 
que s’utilitza el servei. Per a major seguretat es recomana 
demanar l’albarà d’entrada. Si es canvia de domicili cal 
demanar el traspàs dels punts fitxats per instància genèrica 
al Consell Comarcal.

DEIXALLERIA
ÀREES DE RECICLATGE PER A LES 
CASES DE PAGÈS I DISSEMINADES



Dins el terme municipal de Santa Coloma, es troben 
5 recintes de contenidors destinats a les cases de 
pagès i disseminades:
• Parc de Sant Salvador  

(a l’inici de la carretera de Farners).
• Carretera de Castanyet  

(a uns metres de la font de can de Prat).
• Carretera de Sant Hilari  

(a l’entrada can Camps-Can Mestres).
• Costat de la deixalleria  

(a la carretera vella de Girona).
• Avinguda de la Selva de Santa Coloma Residenci-

al (a la zona del camp de futbol).

Cada casa té assignat, de forma prèvia, el recinte 
més proper al seu sector o veïnat. En el cas que li 
sigui més convenient una altra ubicació, pot sol·lici-
tar el canvi per mitjà d’instància genèrica al Consell 
Comarcal.

Per a la seva utilització cal disposar de la clau 
electrònica d’accés, que està relacionada amb 
l’adreça de l’habitatge. Per a major facilitat es 
pot emprar l’App PRODEIX, que permet també 
l’obertura controlada.

QUÈ
• Fracció orgànica, envasos, paper, vidre i rebuig.

No HI dipositeu 
• Prohibit abandonar els residus fora del recinte.
• Trastos o altres residus que no siguin els anteriors 

(ni fora ni dins el recinte).

ÀREES DE RECICLATGE PER A LES 
CASES DE PAGÈS I DISSEMINADES



MÉS INFORMACIÓ NORA SA
laselvarecicla@noraselva.cat
872 012 018 de 9 a 15 h
www.noraselva.cat


