
 

Riudellots consolida el salt endavant de 
la recollida selectiva 

FELICITATS! 
 

Després d’un any de funcionament, la recollida porta a 
porta a Riudellots es troba del tot consolidada ja que, 
des de gairebé el primer mes d’implantació del nou 
servei, les dades de reciclatge s’han mantingut estables. 

L’any 2017 vam llençar a l’abocador 522 tones de 
residus i en el decurs dels 12 mesos de funcionament 
del porta a porta n’hem llençat només 170 tones; la 
fracció resta, doncs, l’hem reduït en un 70% respecte de 
l’any anterior. 

 

Això vol dir que ens mantenim en el 75 % de recollida selectiva i que Riudellots ja 
ha superat amb escreix els nivells de reciclatge que Catalunya i Europa exigeixen a 
cada municipi per a l’any 2020, que és del 50%. 

 

La comparativa entre les fraccions recollides l’any 2017 i les recollides l’any 2018 és 
del tot significativa: 
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També podem dir que la gran majoria de veïns s’ha adaptat al servei porta a porta i 
han quedat solucionats els desajustos patits a l’inici, com foren els desbordaments de 
les àrees d’emergència i disseminats. 

 

Una de les mesures instaurades en aquest sentit ha estat la limitació de l’ús de l’àrea 
d’emergència per part de les llars dels disseminats, que no la poden utilitzar, i el 
control de l’ús que en fan les llars del nucli. Gràcies a aquest control, en el decurs de 
l’any, s’ha avisat 9 empreses i 29 particulars que utilitzen l’àrea d’emergència més de 
tres vegades el trimestre. 

Finalment, del control diari que tothom fa del servei porta a porta, pocs veïns han 
mostrat un mal ús reiterat i, per tant, han estat avisats. 

 

Us recordem que davant qualsevol dubte o incidència del servei de recollida de residus 
us podeu adreçar a l’empresa NORA SA, al telèfon 872 012 018 o a 
laselvarecicla@noraselva.cat. 

 

Com sempre, us encoratgem a mantenir aquest bon nivell de reciclatge i us proposem 
que continuem millorant per assolir el 85% de recollida selectiva, que és el potencial 
de residus reciclables que contenen les nostres deixalles.  

 

Per celebrar que la nostra participació en el porta a porta ja no pot disminuir, 
sinó encara millorar, durant els propers dies s’instal·laran diversos cartells als 
edificis públics, en els que sovint rebem visitants, per anunciar-los el nostre 
compromís amb el reciclatge i demanar-los la seva col·laboració durant la seva 
estada al nostre municipi.  

 
Com a novetat pel 2019, l’ajuntament ha treballat per millorar el servei de 
recollida porta a porta i durant els dies festius es mantindrà el calendari de 
recollida habitual. 

 
Adjuntem el calendari de la recollida del  vidre per l’any 2019.  

 

Salutacions cordials, 

 

 
 

 

 

 

 
Montserrat Roura i Massaneda 
Alcaldessa 
 
Riudellots de la Selva, gener de 2019 

Carme Camps i Goy 
Regidora de Medi Ambient 


