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10% de descompte en la taxa de 
residus amb el nou cubell amb xip!



Quan i on he de sol·licitar el 
cubell amb xip?
A partir del 15 de gener,
al Servei d’Atenció Ciutadana
de l’Ajuntament. 
Per gaudir de la reducció del
10% en la taxa d’escombraries
el mateix any, cal sol·licitar
el cubell abans del 28 de febrer. 

I un cop tingui el cubell amb 
xip, què he de fer?
Mantenir les següents condicions:
- Deixar el cubell amb xip a la porta del vostre habitatge, 
segons el calendari de recollida porta a porta.
- Seleccionar correctament els residus orgànics. 
- Utilitzar una bossa compostable.

Cal renovar la sol·licitud 
l’any vinent?
En anys successius no caldrà presentar una nova 
sol·licitud. La bonificació s’aplicarà sempre que no es 
variïn les condicions que en donen dret.

fa 10
ANYS!

En què consisteix 
aquest premi?

Quin cost   
tenen els 
residus?

EL PORTA
A PORTA

El 2008 es va implantar a Palau-solità i Plegamans la 
recollida porta a porta de l’orgànica i la resta, la qual 
ha duplicat les xifres de reciclatge de la vila, fins a 
superar el 75%. 

L’Ajuntament vol premiar “qui ho fa bé” i animar a 
fer-ho a tothom qui encara tingui reticències en 
separar tots els residus. 

Els habitatges que separin correctament els residus 
orgànics tindran una reducció del 10% en la taxa de 
residus. A més, rebran el lot Residu Zero, amb 
bosses compostables gratuïtes durant un any, un 
porta entrepans, una cantimplora, un got i una bossa 
reutilitzable. 

Com puc aconseguir 
aquest descompte?
S’ha de sol·licitar el nou cubell amb xip, de 20 litres, 
per a la recollida porta a porta dels residus orgànics 
i el rebuig, el qual permet portar un control de la 
recollida de la fracció orgànica.
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Reciclant 
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L'estalvi 
aconseguit
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En la gest
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sidus, 
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