
Arriba a 
Calldetenes la

recollida selectiva 
avançada

NOU CUBELL XIPAT
PER A L’ORGÀNICA
OBLIGATORI A PARTIR 

DEL 5 DE JULIOL
Més info:Com ho volem 

solucionar?

Si encara us ha quedat algun dubte, podeu 
trucar a les oficines municipals (938 863 105) o 
al telèfon gratuït de Recollida de Residus 
d’Osona (900 102 989).

· Has de fer la tria com sempre, no hi ha cap 
novetat en això.

· La novetat és que a partir d’ara, els dies que 
toqui treure la fració orgànica, ho hauràs de fer 
amb aquest nou cubell xipat que et donarem.

· A partir del 5 de juliol és obligatori l’ús del nou 
cubell, per tant a partir d’aquesta data, les restes 
de cuina no es recolliran en cap altre cubell ni 
tampoc si es deixen sense cubell.

· Si has d’anar a l’àrea de contenidors de forma 
puntual, recorda que pots demanar el codi 
d’accés personal a l’ajuntament.

Dubtes?

Recorda
A Calldetenes vam ser dels primers a 
adoptar el sistema de recollida de residus 
domèstics porta a porta. El canvi de 
sistema va suposar una millora molt 
important de la nostra recollida selectiva 
però en els darrers anys, s’havia anat 
reduint progressivament. 

Les noves normatives en matèria de 
residus apunten cap a una obligatorietat 
d’aplicació de taxes de residus 
individualitzades segons el comportament 
dels ciutadans. O sigui, en el futur, qui no 
participi en la recollida selectiva o qui 
generi més residus, tindrà una taxa més 
elevada, segons el principi de “qui 
contamina paga”.

Per tant, el nostre repte és: 

Incrementar la participació: encara hi ha 
ciutadans que van als municipis veïns amb 
contenidors a llençar els seus residus o 
que abandonen bosses no seleccionades.

Millorar la qualitat: de vegades encara 
llencem alguns residus a la fracció que no 
toca.
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Aquesta és la novetat que volem implantar tot 
seguit: entregarem un cubell amb xip que ens 
permetrà ser més eficients en la recollida i 
també saber com recicla cada llar. Així podrem 
proposar mesures de millora que permetin que 
tothom pagui segons la seva participació en la 
recollida selectiva en un futur. 

A partir del 5 de juliol, serà obligatori treure 
l’orgànica amb aquest cubell xipat i 
intransferible (exclusiu de cada llar). Es 
recomana mantenir el vostre petit cubell actual 
a fer-lo sevir a la cuina i traspassar    
la bossa orgànica al nou     
cubell xipat quan       
la tinguem plena.

Pots venir a recollir-lo de forma gratuïta al 
vestíbul de l’Ajuntament dins del 
següent horari:

Cap problema, si no pots venir a 
recollir-lo els dies establerts, pots 
delegar-ho a algú (familiar, amic, veí) 
que porti el formulari omplert i signat 
per tu, o pots venir a buscar-lo a 
l'Ajuntament a partir del 21 de juny, dins 
de l’horari d’atenció al públic (dilluns de 
9 h a 14:30 h. i de 15:30 h a 17:30 h, i de 
dimarts a divendres de 9 h a 14:30 h).

Els sistemes de control són essencials per avançar en la 
millora del reciclatge de residus domèstics en el futur.

Mireu el web de 
l’ajuntament per 
saber com 
funciona aquest 
nou sistema.

2) Cubells xipats per 
treure l’orgànica:

Aquesta mesura ja s’ha pres: des del febrer del 
2020, l’àrea de contenidors del polígon està 
tancada al públic en general. Només els veïns i 
veïnes de Calldetenes, poden accedir-hi amb 
un codi d’accés exclusiu, i fer-ne ús de forma 
controlada.

Aquesta mesura ja ha començat a notar-se: 
a banda de tenir una àrea de contenidors més 
neta i endreçada, les dades de reciclatge han 
remuntat per sobre del 80%. 

Les persones que fan un gestió correcta dels 
seus residus són les més beneficiades per 
aquest canvi: si ho fem bé, aquests sistemes 
ens ajuden. 

1) Àrea de contenidors 
d’emergència amb 
accés restringit

NOU CUBELL XIPAT
PER A L’ORGÀNICA
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DEL 5 DE JULIOL

Més info:

Com aconsegueixo el 
meu cubell xipat?

I si no puc venir?

Com ho estem fent?

Dijous 10 de juny de 10 h a 15 h

Divendres 11 de juny de 15 h a 19 h

Dilluns 14 de juny de 10 h a 15 h

Dimarts 15 de juny de 15 h a 19 h

Dimecres 16 de juny de 10 h a 15 h

Dijous 17 de juny de 15 h a 19 h

Divendres 18 de juny de 10 h a 15 h

IMPORTANT! Cal que porteu el formulari 
de recollida adjunt a la carta que us ha 
arribat juntament amb aquest tríptic. 
Porteu-lo degudament OMPLERT i SIGNAT.


