
Recollida
de residus

Incrementem
el reciclatge!

Millorem 
el servei!

Més informació sobre reciclatge
www.perquereciclem.cat

Tota la informació sobre la recollida 
de residus a Sant Celoni i la Batllòria

www.sanceloni.cat/residus
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Contacte:
Àrea de Territori
93 864 12 15

territori@santceloni.cat



Incrementem
el reciclatge

- Al municipi només recollim de manera selectiva 
al voltant del 25 % dels residus que generem 
mentre que  altres municipis del nostre entorn 
passen del 80%. No reciclar té importants 
costos econòmics i pel medi ambient. 

- Després del tancament de l’abocador de 
Palautordera, la fracció resta dels residus de 
Sant Celoni van a Mataró. Si volem mantenir els 
costos de la recollida i en conseqüència la taxa, 
cal reduir la quantitat de deixalles que llencem 
al contenidor de la resta.

- La recollida selectiva i el reciclatge comporten 
una reducció de les emissions dels gasos 
d’efecte hivernacle.

L’Ajuntament de Sant Celoni ha posat 
en marxa el mes de febrer un nou servei 
de recollida de residus més eficient i 
respectuós amb el medi ambient i 
orientat a aconseguir incrementar 
el reciclatge entre la població

Reciclar. Per què?

A partir d’ara totes les àrees d’aportació de deixa-
lles del municipi tindran contenidors per a totes 
les fraccions (vidre, paper-cartró, envasos lleugers, 
matèria orgànica i resta) per facilitar la recollida 
selectiva.

La majoria d’aquestes àrees se situen en llocs on 
actualment ja hi ha contenidors. Totes les ubicacions 
s’han pensat perquè tothom tingui un punt de 
recollida proper, a uns 100 metres en línia recta 
del seu domicili, i s’han consensuat amb represen-
tants de les diferents associacions de veïns i 
representants del polígon industrial.

Reciclar. Ara més fàcil!

Altres millores del nou servei
- Ampliació de la recollida de deixalles 

(fracció resta) també els dijous

- Millora la freqüència de la recollida a les 
urbanitzacions que es farà tres dies a la 
setmana durant tot l’any

- Posada al dia dels contenidors soterrats

- Millora de la neteja exterior dels contenidors i 
del perímetre de les diferents àrees d’aportació

- Presència d’un agent cívic que treballarà per 
a millorar la conscienciació envers la recollida 
selectiva

- Incorporació de sistemes de geolocalització i 
aplicacions informàtiques per detectar i resoldre 
incidències

- Programa de seguiment i control de la correcta 
execució del servei

Millorem
el servei

Reciclar més. Compromís de tots i totes

Comptem amb tu!


