Recollida Porta a Porta per a agències immobiliàries i propietaris
d’habitatge d’ús turístic
Us informem que aquest mes de juny engeguem la campanya BEGUR es teu poble, RECICLA. La
campanya dóna el tret de sortida al sistema de recollida de residus Porta a Porta, que durant els
últims mesos ja s’ha anat implementant a diferents zones i que a partir de juliol quedarà instaurat
a tot Begur (excepte a les urbanitzacions de Ses Costes i casa de Camp).
Begur té 4.000 habitants però a l’estiu supera els 25.000, per aquest motiu i per tal de que el
Sistema Porta a Porta (PaP) sigui efectiu és molt important i necessària la vostra col·laboració i
esforç.
Les normatives europees ens exigeixen assolir una taxa de separació de residus del 60%, per
aquest motiu des de l’Àrea de Medi Ambient farem un seguiment exhaustiu de cada habitatge, en
cas de que observem incidències, us seran comunicades mitjançant correu electrònic.
En conseqüència, properament s’adequarà la taxa en funció dels nivells de separació de residus.

Com adherir-se al servei Porta a Porta (PaP)
ÆÆ Dirigir-vos a l’Àrea de Medi Ambient (Espai Mas d’en Pinc · Pg. Carmen Amaya, 12 · T. 872 214 977) amb una factura de l’aigua en horari
de 9 a 13 h de dilluns a divendres.
ÆÆ També es pot coordinar la recollida del Kit de PaP, mitjançant correu
electrònic a pap@begur.cat, adjuntant la factura de l’aigua i les dades
de contacte del propietari o representant d’aquest (nom, cognoms,
telèfons, correu electrònic, adreça).
Per a més informació, podeu visitar la web portaaporta.begur.cat, trucar a
l’Àrea de Medi Ambient (872 214 977) o bé escriure un correu electrònic
a pap@begur.cat
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Punts a complir obligatòriament per les agències immobiliàries i
propietaris d’habitatge d’ús turístic
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ELS LLOGATERS
ÆÆ Han d’haver estat prèviament informats del sistema de recollida PaP.
ÆÆ Han de fer ús del servei Porta a Porta durant l’estada a l’habitatge separant correctament cada fracció.
ÆÆ Treure els cubells davant l’habitatge entre les 20 i 22h i recollir-los abans de les 10 h.
ÆÆ En casos puntuals que no es pugui complir amb l’horari de recollida establert es pot
deixar els residus en alguna de les 6 àrees d’emergència (veure mapa).

LES AGÈNCIES
ÆÆ A la sortida dels llogaters, el personal de neteja ha de dipositar els residus prèviament
separats als contenidors de les àrees d’emergència.
ÆÆ Si disposeu d’espai suficient a l’agència per a tenir contenidors de gran capacitat (120 i
240 l) poseu-vos en contacte amb l’Àrea de Medi Ambient.
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Esclanyà

