ÀREA D’EMERGÈNCIA DEL PORTA A PORTA

DEIXALLERIA
MUNICIPAL
QUÈ

Tots els residus que no es
recullen amb el porta a porta

No dipositeu

Alguns residus concrets
que disposen de punts de
recollida específics:
Medicaments: cal lliurar-los
a les farmàcies.
Residus explosius i residus
d’amiant: cal entregarlos directament a gestors
autoritzats.

COM

Com més separats i
desballestats millor.

QUAN

Dimarts i dissabte de 10 a 14 h
Dijous de 15 a 19 h

ON

Al polígon industrial Les Pinedes
Per utilitzar la deixalleria

5 - 20%
de descompte*

*A partir de quatre entrades anuals,
arribant al màxim de descompte un cop
superades les 7 entrades anuals, sempre
i quan aparegui una entrada mínima per
trimestre. La reducció resultant s’aplica de
forma automàtica sobre el rebut de les
escombraries.
Queden exclosos d’aquestes
bonificacions els residus que es recullen
amb el porta a porta o a través de les
àrees de reciclatge (envasos, paper i
cartró, vidre, orgànica i rebuig).

LA
DEIXALLERIA
REUTILITZA
QUÈ?

Traieu els residus a la porta de casa de 20 a 22 h dels dies
de la setmana indicats al calendari. Totes les fraccions es
recolliran a partir de les 22 h excepte el vidre, que es fa l’endemà al matí. Retireu els cubells buits com més aviat millor.

Per accedir a aquest recinte cal emprar el R-fitxador d’Hostalric

Els dies festius també es poden treure els residus excepte
les vigílies de Nadal i Cap d’Any. Consulteu en el calendari
anual els dies de recollida d’aquestes setmanes.

El R-fitxador d’Hostalric és el nou identificador
del reciclatge de cada llar municipal i serveix tant
per obrir l’àrea d’emergència com per identificar-se a la deixalleria.

Seguint la normativa
catalana, la reutilització
és el sistema de
tractament preferent
a les deixalleries, per tant,
qualsevol objecte entrat a
la deixalleria d’Hostalric
és susceptible de ser
reutilitzat.

La recollida porta a porta és obligatòria

Amb la instauració del servei porta a porta Hostalric dona
compliment a la normativa catalana que obliga a la separació en origen dels residus i, per tant, és obligatòria la
utilització correcta del servei.

Hostalric

CONDICIONS PER A LA
REUTILITZACIÓ

Traslladeu els articles
reutilitzables amb cura
fins a la deixalleria.
El servei no es fa
responsable de dades
guardades al mobiliari
o gravades als aparells
electrònics.
El servei pot deixar
articles reutilitzables
a lliure disposició dels
usuaris sota el compromís
de destinar-los a un ús no
lucratiu i de gestionar-los
correctament quan ja no
es necessitin o finalitzin la
seva vida útil.
Està prohibit fer
recerca d’articles als
altres contenidors de la
deixalleria.

Lliurament DE RESIDUS

Per a aquells dies puntuals que algú no es pugui adaptar
als horaris del porta a porta, el servei es complementa
amb una àrea d’emergència al costat de la deixalleria.

Adreça electrònica comuna dels serveis municipals de
gestió de residus: laselvarecicla@noraselva.cat
Demanda de serveis i material de reciclatge:
NORA SA: 872 012 018 (de 9 a 15 h)
Compostatge i bonificacions:
Consell Comarcal de la Selva: 637 330 969 (de 9 a 14 h) i
també compostatge@selva.cat
Informació genèrica:
Ajuntament: 972 864 011 hostalric@hostalric.cat

•
•

El lliurament de bosses i cubells mal separats o amb la
fracció no corresponent amb la recollida aquell dia.
La disposició de la fracció orgànica sense bossa compostable o sense el cubell xipat.
La utilització injustificadament baixa del servei porta a
porta o l’ús reiterat de l’àrea d’emergència.
La disposició dels residus mal separats a l’àrea d’emergència.

Junts cap al

•

100%

Com a conseqüència:

reciclatge
TOTA LA INFORMACIÓ:

No es permet:

•

Després de l’entrada en funcionament, els residus mal
lliurats al servei porta a porta seran senyalitzats amb un
adhesiu i no es retiraran.

SERVEIS MUNICIPALS DE RECOLLIDA DE RESIDUS D’Hostalric
Reposició de materials

Reposició de cubells reglamentaris: NORA SA
Duplicats del R-fitxador: NORA SA amb cost de 2 € per
duplicat (a partir del 28 d’abril de 2021)
Còpies de fulletons o calendaris: NORA SA i també a
l’Ajuntament i a la deixalleria.

Nouvinguts i canvis de domicili

Tant si es tracta de propietaris com de llogaters, cal comunicar a NORA SA les noves incorporacions al servei i els
canvis de domicili.
Cal deixar els cubells i el R-fitxador al domicili d’origen i
sol·licitar-lo de nou per a la llar de destinació (en cas que
no en tingui).
NORA SA: 872 012 018 (de 9 a 15 h)

FRACCIÓ ORGÀNICA

ENVASOS
LLEUGERS

Paper

vidre

rebuig

REFORÇ DE
LES RESTES DE
JARDÍ

QUÈ?

QUÈ?

QUÈ?

QUÈ?

QUÈ

PER A QUI?

No dipositeu

No dipositeu

Tot allò compostable com:
• Restes de menjar.
• Altres residus compostables com el paper de cuina,
vaixella compostable, taps de suro, sobres d’infusions i
tovallons i tovalles de paper no pintats ni setinats. I també
les noves càpsules de cafè compostables que van sortint en
el mercat.
• Petites restes de plantes que càpiguen al cubell xipat.

No dipositeu

Menjar caducat dins l’envàs.

COM?

Dins el cubell marró identificat amb el vostre codi i la bossa
compostable lligada.

QUAN?

Tres dies a la setmana: dimecres, divendres i diumenge.
L’ús del cubell marró codificat i la bossa
compostable són obligatoris.
En el cas de trencament o pèrdua, cal contactar
amb el servei d’atenció ciutadana de NORA SA
La bossa compostable assegura l’obtenció d’un
compost sense residus impropis i es poden adquirir
als establiments municipals.
A més a més, com que permet que passi l’aire,
manté les restes de menjar en millor estat mentre
les tenim a casa, i aquest efecte encara és major
fent servir el cubell reixat.

Tot allò que serveix per
envasar, tapar o embolicar
que no sigui ni de cartró
ni vidre (llaunes, brics
i envasos de plàstic…).
També vaixella d’un sol ús i
film de plàstic i alumini.

Paper i cartró
Papers excessivament
tractats com plastificats o
adhesius, que van a rebuig.
Tampoc tetrabrics de llet o
suc que són envasos.

COM?

Amb bossa qualsevol
lligada.

QUAN?

Dos dies a la setmana:
dimecres i diumenge
El residu que més podem
reduir si escollim bé quan
comprem

Vidre pla, miralls i vaixelles,
que van a la deixalleria.

COM?

Dins una caixa o bossa de
paper, i els embalatges
grans, plegats i col·locats
de manera que no
s’escampin.

Dins el cubell verd
homologat i sense bossa.
Dins el cubell verd
homologat i sense bossa.
En el cas de trencament o
pèrdua, cal contactar
amb el servei d’atenció
ciutadana de NORA SA

QUAN?

QUAN?

No dipositeu

Envasos amb contingut.
Les càpsules de café plenes
poden anar a la deixalleria.

Ampolles i pots de vidre.

COM?

Un dia a la setmana:
divendres
El residu que no ocupa
espai si el pleguem

Cada quinze dies: dilluns.
Consulteu el calendari
anual per saber el dia
exacte que s’escau.

Només restes no reciclables
com: pols d’escombrar,
mocadors de mocar,
cigarretes i cendres
apagades, residus del
bany (bolquers, compreses,
tovalloletes i resta de tèxtil
sanitari...) i excrements
d’animals i sorres.

COM

Amb bossa lligada.

QUAN

Cada quinze dies: dilluns,
alternat amb el vidre.
El residu que gairebé
desapareix quan reciclem
bé

El residu que es pot
reciclar indefinidament

Bolquers, compreses i resta
de tèxtil sanitari i també excrements i sorres d’animals.

Tèxtils
SANITARIS

QUÈ

Restes herbàcies i llenyoses
de l’hort, el jardí i les plantes
de casa que no es puguin
tractar en el compostador
(qui en tingui) i que
càpiguen en el contenidor
lliurat. No es recolliran els
residus vegetals que no es
trobin dins el contenidor.

No dipositeu

Brancada gran que
sobrepassi el contenidor, que
s’ha de dur a la deixalleria.

COM?

QUÈ

El residu que es manté millor amb el cubell reixat i la
bossa compostable

Aquelles llars que generen
restes vegetals de forma
continuada. Complementa
el compostatge casolà i la
fracció orgànica

COM

Amb bossa lligada

QUAN

Els dies que hi ha servei.

COMPOSTATGE
CASOLÀ
QUÈ?

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

No dipositeu

Restes de mal compostar,
per a les quals es pot
utilitzar el servei porta
a porta: crustacis, ossos
grans, paper de cuina,
vaixella compostable…

COM?

Amb compostador, pila o
femer (sols o compartits amb
una altra llar). L’Ajuntament
lliura compostadors
gratuïtament, afectats només
d’una fiança retornable.

QUAN?

Voltejar com a mínim 1 cop
per setmana

Dins el contenidor marró
homologat, identificat amb
el vostre codi i sense bossa.
En el cas de trencament
o pèrdua cal contactar
amb el servei d’atenció
ciutadana de NORA SA.

FER COMPOSTATGE A CASA TÉ
PREMI

QUAN?

Aquest descompte s’ha de
demanar a l’Ajuntament, cada
any, abans del 31 de gener.
Periòdicament es realitzaran
visites aleatòries per
comprovar el correcte ús dels
compostadors.

3 dies a la setmana,
dimecres, divendres i
diumenge (els mateixos
dies de recollida de fracció
orgànica)

Per ser compostaire

12%

de descompte

