Servei de recollida de residus
Servei que s'encarrega de la recollida d'aquells residus generats en els domicilis particulars,
els comerços, les oficines i els serveis ( també residus procedents de la neteja de les vies
públiques, zones verdes, àrees recreatives , els animals domèstics morts, els mobles, els
estris i els vehicles abandonats, els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i
reparació domiciliària)
Línies de servei:
o
o

Recollida
Transport

Persones destinatàries:
Ciutadania en general
Cost per l'usuari:
Segons l'establert a l'ordenança fiscal vigent
Equip tècnic:
Empresa de serveis de Recollida i gestió Residus
Àrea responsable:
Medi Ambient
Unitat responsable:
Medi Ambient

Unitats implicades:
Medi Ambient
És un servei obligatori:
Si
Ajuntament
Plaça Marquès de la Quadra, 1
Responsable: Lluís Solanas. Regidor de Medi Ambient
Tel.: 938 122 179
solanasrl@vilatorta.cat
Horari d’atenció al públic: dimarts i dijous de 10 a 13 hores

Calendari de recollides
Dilluns i divendres: multiproducte.
Dimarts, dijous i diumenge: cubell fracció orgànica, en bossa a part a sobre el cubell:
bolquers i compreses. També es poden treure restes de jardí dins el cubell (si no us hi caben,
en podeu demanar un de més gran a l’Ajuntament).
Dimecres cada quinze dies: cubell fracció resta.
Els dissabtes no hi ha recollida.
Les deixalles s’han de treure al carrer entre les 8 i les 10 de la nit.
Andròmines: dos cops al mes. Cal trucar a l’Ajuntament.
Restes de jardí i brancada: primer dilluns de cada mes.
Deixalleria mòbil: segon divendres de cada mes.
Envasos de vidre: en els contenidors situats a la via pública.

Sistema de recollida porta a porta
Ho sabies que amb el sistema Porta a Porta cada dia que toca orgànica pots treure restes de
jardí? Per fer-ho has de demanar a l'Ajuntament els contenidors de restes vegetals i de
jardineria. Pots escollir entre dues mides: 120 L i 240 L. Cal reservar-los passant per les
oficines de l'Ajuntament a omplir una sol·licitud i dipositar una fiança de 20 €. I alerta! No hi
pot haver brancada!
Cada dia que toqui orgànica pots treure el cubell gran de jardineria, i no cal que facis servir el
petit. A dins d'aquest cubell gran hi pots posar l'orgànica domèstica, que anirà dins d'una
bossa compostable, i també hi pots posar restes d'herba tallada, fulles, etc. El Servei de
Recollida te'l buidarà cada nit que toqui orgànica.
En aquests cubells no hi pots posar restes de jardí que ocupin molt volum, com branques o
troncs. Aquestes restes de més volum les recollirem a part, com fins ara, el primer dilluns de
cada mes, durant tot l'any.
El diumenge 19 de novembre va començar a Sant Julià de Vilatorta un nou sistema de
recollida de deixalles: el sistema porta a porta
Aquest nou sistema consistirà a deixar les deixalles, prèviament seleccionades a casa, davant
del portal del vostre domicili, segons un calendari establert.
Aquest sistema permetrà la recuperació de molts materials que fins ara es llencen a
l’abocador: estem segurs que entre tots podem arribar al 80% de selecció de residus, molt
superior a l’actual, que és del 52%.
Aquest canvi en la recollida de les deixalles serà un benefici molt important per al medi
ambient i per al nostre municipi. Però necessitem la col·laboració de tothom!
Si no vau poder recollir els cubells podeu passar per les oficines de l'Ajuntament.

Àrea d'aportació de residus:
Els veïns de disseminats disposen d’una tarja d’accés a l'àrea d'aportació per les oficines de
l'Ajuntament.
Recordeu que l’àrea d’aportació de residus del polígon, oberta de 6 a 9 del vespre, va
comptar amb la presència d’un agent cívic per informar als veïns de disseminats i de segones
residències d'on posar cada residu. Aquest agent ha ajudat a tothom al moment de posar
cada residu dins del contenidor corresponent. Amb aquesta mesura, de caràcter informatiu
es pretenia oferir un servei complementari per facilitar la implantació del nou sistema de
recollida de residus del municipi.
A partir del 18 de juny de 2018, aquesta àrea està tancada amb una tarja d’identificació

personalitzada per cada veí, mesura que pretén evitar els abocaments incontrolats. Els
nouvinguts poden passar per l'Ajuntament a recollir la seva tarja.

Recomanacions
-

-

Recordeu que cada habitatge ha de disposar del seu cubell d’orgànica.
El cubell està vinculat amb el vostre domicili i és intransferible.
El cubell marró reixat és per ús domèstic, no serveix per treure'l al carrer, per tant la
fracció orgànica s’ha de treure exclusivament amb el cubell de 25 l que us vam donar
i bossa compostable.
Assegureu-vos que les bosses són compostables. Les bosses plàstiques marró del
supermercat, no ho són.
Si el recipient no és el correcte no es recollirà la fracció orgànica.

Agraïm als veïns el seu compromís en l’aplicació del sistema porta aporta al municipi,
que està donant molt bons resultats. Recordem igualment que teniu a la vostra
disposició a les oficines municipals un calendari amb tots els dies de recollida de cada
fracció per tot l’any o el podeu consultar en aquest apartat i que puntualment anirem
informant de les novetats o canvis a l’infovilatorta
Participar en la recollida selectiva de residus, fent el primer pas en la separació de les
deixalles a la llar és un gest cívic que contribueix a la preservació de l’entorn. Els residus
són aprofitables a través del seu reciclatge i recuperació, esdevenint un recurs en lloc
d’un residu i aportant beneficis tant ambientals com socials per tothom.
Es demana la col·laboració de tots els veïns per tal de facilitar la recollida dels residus i
garantir la netedat i salubritat de l’espai públic. Recordem la necessitat de que el cubell de
l'orgànica quedi ben tancat, per això cal deixar l'ansa al mig o al davant i així queda trabada,
si la deixeu col·locada cap al darrera del cubell es pot obrir i els animals hi poden tenir accés i
escampar els residus per la vorera, amb el problema afegit que genera al veinat i la feina
extra de la brigada que ho ha de recollir a mà.
Data d’elaboració: 28/11/2018
Persona responsable de l’actualització: Roser Godayol

