AJ UNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR

Benvolguts veïns i veïnes:
Us volem demanar novament la vostra col·laboració en les tasques de recollida
d’escombraries del municipi i, per aquest motiu, us recordem que:
- Els contenidors verds convencionals (amb tapa) estan destinats al rebuig i
mentre no hi hagi contenidors específics per a la recollida de la fracció orgànica
(restes de menjar), aquesta també s’hi podrà abocar;
- El cartró cal abocar-lo als contenidors blaus (si es tracta de caixes de cartró
s’hauran de plegar per tal que entrin dins la boca del contenidor i que no quedi
ocupat tot el volum d’aquest amb dues caixes);
- El plàstic i els envasos cal abocar-los als contenidors grocs tipus iglú;
- El vidre cal abocar-lo als contenidors verds tipus iglú.
Per altra banda, en breu s’habilitaran a 6 punts del municipi (cruïlla dels carrers
Pirineus i Remences, Urbanització La Capella, Urbanització Nàutic Parc,
Urbanització Bon Relax, Urbanització Mas Sopes i Parc del riu) contenidors
específics per a la recollida de restes de poda i jardineria.
Recentment, s’han instal·lat tancats de fusta per als contenidors ubicats a dos
indrets del casc urbà. Es recorda que, en aquests dos punts, les bosses de deixalles
han de dipositar-se igualment a l’interior dels contenidors. No poden dipositar-se
entre el tancat de fusta i el mateix contenidor.
A la vegada, us recordem que, durant la temporada d’hivern, cal esperar i assegurarse que les cendres de les llars de foc estiguin totalment apagades abans d’abocarles al contenidor per tal evitar possibles accidents.
Pel que fa als trastam, us recordem que disposeu d’un servei de deixalleria que
s’obre els dimarts i dissabtes de 9:00 a 13:00 i els dijous de 16:00 a 18:00, excepte
festius.
En aquesta deixalleria es pot fer la recollida selectiva del material que es relaciona al
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document adjunt al present escrit.
Us recordem que es tracta d’un servei gratuït adreçat únicament a particulars
empadronats a Sant Pere Pescador, per la qual cosa no pot ser utilitzat per
persones, comerços, empreses o indústries que no resideixin al nostre municipi. En

aquest sentit, s’intensificarà la vigilància a les instal·lacions i entorn de la deixalleria
municipal amb la finalitat de sancionar o multar aquesta pràctica.
Tothom que ho desitgi, pot portar els residus valoritzables i especials a la Deixalleria
Comarcal situada als afores del municipi de Pedret i Marzà (ctra. N-260 de Figueres
a Llançà, punt quilomètric 29,5).
D’acord amb la Llei 15/2003 reguladora de residus, els titulars d’establiments
industrials i comercials han de garantir que els residus que generin o posseeixin
siguin gestionats d'acord amb les prescripcions de la Llei i, a la vegada, fer-se càrrec
dels costos corresponents. Per aquest motiu, aquest tipus de residus no seran
admesos a la deixalleria.
En aquest sentit, us recordem que a través de l’Àrea de Medi Ambient del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà (telèfon 972 50 30 88; horari de 8.00 a 15.00 h) podeu fer
la sol·licitud del servei addicional de recollida selectiva per a empreses, el qual inclou
de manera gratuïta el servei de recollida d’olis i greixos vegetals, i de piles.
Així mateix, les empreses de la comarca que generin residus especials (veure
document adjunt) poden portar-los a la Deixalleria Comarcal situada a l’Abocador
comarcal a Pedret i Marzà. Per tal d’informar-vos del calendari de recollida podeu
trucar al telèfon del CCAE o directament a l’empresa TPA-Centre Montmeló (93
568 66 00), que és l’empresa encarregada de la recollida.
Finalment, recordar que els residus de construcció i enderroc tampoc poden
dipositar-se a la deixalleria. Aquests, d’acord amb l’ordenança municipal per a la
gestió de runes i terres, hauran de lliurar-se directament als contenidors contractats
pel propietari, productor o posseïdor de residus, i transportats posteriorment a un
dipòsit de runes autoritzat; o bé traslladats directament a unes instal·lacions de
gestió autoritzades.
Qualsevol infracció que vulneri aquestes prescripcions serà objecte de la imposició de
la corresponent sanció.
Tot agraint-vos per endavant la vostra col·laboració,

Jordi Martí i Deulofeu
Alcalde
Sant Pere Pescador, 10 d’octubre de 2007.

