DESCOMPTES A LA TAXA DE RESIDUS PEL VEÏNATS QUE SEPARIN CORRECTAMENT PER A L’ANY 2021

L’Ajuntament de Puigpunyent ha aprovat una nova taxa de residus que beneficiarà les persones que
separin i treguin els seus residus correctament. La taxa preveu descomptes per als habitatges i comerços
que s’adhereixin voluntàriament a la tarifa reduïda mitjançant una sol·licitud.
Tots els immobles ja siguin residencials o comercials podran gaudir els descomptes. En el cas dels
habitatges particulars en sol urbà, el descompte que s’aplicarà serà de 50.74 €, un 27% menys respecte als
habitatges que no sol·licitin el descompte.
Els veïnats que hi estigueu interessats heu de fer arribar la sol·licitud d’adhesió degudament emplenada i
signada, abans de dia 25 de febrer de 2021, al registre de l’Ajuntament. La presentació es pot fer
presencial o de forma electrònica. En cas de fer-ho presencialment a l’Ajuntament us agrairíem que es faci
els dijous horabaixa entre les 15 i les 19 hores.
Amb aquesta sol·licitud vos comprometeu a separar correctament el paper/cartó, els envasos de vidre, els
envasos lleugers, els residus orgànics i el rebuig i a presentar-los correctament a la recollida porta a porta
o bé a la Deixalleria (Parc Verd).
L’Ajuntament comprovarà la correcta separació dels residus mitjançant visites als domicilis inscrits
voluntàriament. Per tant, s’haurà de permetre l’entrada al domicili al personal autoritzat per l’Ajuntament
qui, a més, resoldrà els dubtes que pugueu tenir. Les visites es faran durant l’any 2021, any en que
s’aplicaran els descomptes.
La tarifa reduïda és una forma de fer justícia a les famílies i empreses que s’esforcen per separar els residus
correctament i que contribueixen a millorar la sostenibilitat del municipi. Actualment al municipi es
produeixen unes 600 tones de residus, d’aquestes se’n reciclen un 67,5%. Amb aquesta iniciativa volem
millorar encara més aquestes xifres. A continuació podeu veure el percentatge històric de reciclatge dels
darrers 10 anys.
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No obstant això, també us volem posar de manifest la nostra preocupació per la gran quantitat de plàstics
i altres residus que es generen. Des de l’Ajuntament de Puigpunyent consideram que és molt important
reduir la producció de residus i per aquest motiu us animem a posar en funcionament totes aquelles
iniciatives casolanes que se us puguin ocórrer per a generar-ne menys.
En aquest sentit volem recordar que reduir el malbaratament alimentari i fer compostatge de la matèria
orgànica a casa és una bona forma de contribuir a mitigar els efectes nocius de la recollida, transport i
tractament dels residus.
Amb aquest objectiu l’Ajuntament, mitjançant la taxa de residus per a l’any 2021, mantén una bonificació
del 30 % a aquelles persones que facin compost a casa.
Disposau de més informació a:
www.ajpuigpunyent.net
residus@ajpuigpunyent.net

Cordialment,

Antoni Marí Enseñat
Batle de Puigpunyent

