NOU SISTEMA DE
RECOLLIDA DE RESIDUS
EN PROXIMITAT A
LA GARROTXA

A la Garrotxa s’està implantant, de manera gradual, un sistema de recollida de residus en proximitat basat en els contenidors tancats, només accessibles amb l’ús d’una targeta autoritzada.
Els ajuntaments entreguen a cada nucli familiar aquestes targetes,que
permeten l’accés a unes àrees de reciclatge concretes, formadesper
contenidors de diverses fraccions, als quals es podrà tenir accés sempre que es necessitin.
El nou sistema també preveu que cada llar identifiqui les seves bosses d’escombraries amb unes etiquetes facilitades, també, pel mateix
Ajuntament.

El sistema de recollida amb contenidors oberts no permet incrementar els nivells de recuperació de materials fixats en l’àmbit europeu.
Actualment, a la comarca recollim de manera selectiva el 50% dels
residus generats. Si separéssim correctament a casa, es podria assolir
fins a un 90% de reciclatge.
El nou model de recollida que s’està implantant a la Garrotxa, amb
contenidors tancats, té com a objectiu elevar els percentatges de reciclatge i conèixer qui està reciclant de manera correcta, per poder
establir taxes diferenciades.

El nou sistema de recollida de residus en proximitat amb contenidors tancats d’accés amb targeta ofereix garanties de millorar notablement el reciclatge i suposa un mínim canvi d’hàbits respecte al
sistema actual de contenidors oberts. El nou sistema de recollida a la
Garrotxa permetrà arribar a nivells de selecció del 80% i, a més, permetrà conèixer qui està fent una bona separació dels residus, evitant
l’anonimat.

Alguns municipis de la Garrotxa ja han implantat el sistema o estan
en procés. Si el canvi encara no ha arribat al teu municipi, pots consultar el calendari de desplegament del nou sistema de recollida de
residus en proximitat a la Garrotxa al web del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa www.consorcisigma.org

Els avantatges d’aquest nou sistema són:
- Permet fer ús dels contenidors en el moment en què es necessiten,
com ho fem ara, sense haver d’esperar un dia concret.
- Fomenta la selecció de residus a cada llar, per assolir un millor reciclatge global.
- Permet aplicar unes taxes més justes, és a dir, permet aplicar costos
diferenciats entre aquells ciutadans que fan una bona gestió dels
residus i els que no la fan, els quals hauran d’assumir costos més alts.
- Els ciutadans podran consultar les dades de la seva selecció de residus, a partir d’una aplicació mòbil.

El Consell Comarcal de la Garrotxa, juntament amb la majoria
dels ajuntaments de la comarca, estem duent a terme un canvi
de model en la recollida de residus en proximitat a la Garrotxa, per
una gestió més eficient, responsable i sostenible. El desplegament
d’aquest model és gradual al territori. Consulta tota la informació a
www.consorcisigma.org o al teu ajuntament.
És un sistema molt fàcil d’utilitzar, només cal disposar de la corresponent targeta i saber quina àrea de reciclatge es té assignada.
Tots els contenidors tenen, en un lloc ben visible, les instruccions d’ús.
Només cal prémer un botó i, apropant la targeta al lloc indicat, es pot
obrir el contenidor triat per poder dipositar els residus.
Durant les primeres setmanes d’implantació del nou model de recollida, a cada municipi es duran a terme sessions informatives per a tota
la ciutadania. Tots els habitants del municipi podran comptar amb
l’acompanyament de tècnics en cas de dubtes i/o incidències.

No hi ha cap problema, si es perd la targeta o es fa malbé, només
caldrà posar-se en contacte amb l’Ajuntament o amb el Consorci de
Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa - SIGMA (972 274 871) i
se’n tramitarà una de nova.

L’Ajuntament enviarà a totes les llars del municipi informació sobre
quins són els contenidors assignats. També es pot consultar aquesta
informació al mateix Ajuntament o al Consorci de Medi Ambient i
Salut Pública de la Garrotxa - SIGMA
(972 274 871).

Pot ser que el contenidor no s’obri perquè:
- No estem a la nostra àrea assignada, per tant, caldrà anar a llençar
les escombraries a l’àrea que tenim autoritzada.
- La targeta no s’està utilitzant correctament en el punt de lectura.
Caldrà seguir correctament les instruccions d’ús que hi ha a cada
contenidor.
En cas de dubte o incidència, cal posar-se en contacte amb el mateix
Ajuntament o el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa - SIGMA (972 274 871).

Les etiquetes s’han de posar a totes les bosses on es dipositin residus.
No cal que siguin bosses especials, poden ser les bosses d’escombraries que s’utilitzen habitualment.
Quan s’acabin les etiquetes, només caldrà sol·licitar-ne més a l’Ajuntament.

Etiquetar les teves bosses de residus és important per garantir la traçabilitat dels residus i ens permet conèixer que realment es fa una
correcta selecció.
Separar correctament els residus és una responsabilitat compartida.
Cal prendre consciència del cost ambiental, econòmic i social que tenen
els residus que generem a casa. Reciclant estem reduint la contaminació i
evitant el malbaratament de recursos naturals.

