CAMPANYA INFORMATIVA ALS ESTABLIMENTS SOBRE LA RECOLLIDA
SELECTIVA PORTA A PORTA DELS RESIDUS D’ENVASOS DE PAPER-CARTRÓ

Benvolgut/da comerciant,
Des de la Regidoria de Serveis de l’Ajuntament de Llançà iniciem una campanya informativa
adreçada als responsables dels establiments comercials del nucli comercial del municipi amb
l’objectiu de donar-vos a conèixer el servei de recollida porta a porta dels residus de papercartró que genereu per la vostra activitat i donar suport en la correcta gestió dels mateixos,
informar sobre la normativa vigent i resoldre possibles dubtes.
La Unió Europea ens marcava recollir selectivament el 50% dels residus l’any 2020, a Llançà vam
arribar al 52,83% de recollida selectiva. El 2025 l'objectiu és del 55%. Per això, la vostra
col·laboració és essencial: només assolirem aquests objectius si tots els establiments realitzeu
una correcta separació dels residus que genereu. Generar menys residus i assegurar el seu
reciclatge és un factor clau en la lluita contra l’emergència climàtica. Estem segurs que
comptem amb la vostra implicació per fer de Llançà una ciutat més sostenible
Us recordem que, en aplicació del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el text
refós de la Llei 6-1993, reguladora dels residus de Catalunya, tots els establiments comercials i
de serveis heu de complir una sèrie d’obligacions en matèria de gestió de residus, heu de fer
una selecció prèvia de les diferents fraccions de residus (paper i cartró, orgànica, envasos, vidre,
resta, residus especials, olis de cuina usats...) i gestionar-los de manera adequada, ja que els
productors dels residus sou responsables de la seva correcta destinació.
En aquesta campanya comptem amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que
en els pròxims dies us visitaran per tal de fer-vos arribar el material que pugueu menester per
preparar l’entrega dels envasos de paper-cartró al davant del vostre establiment on seran
recollits pels operaris de l’empresa Sersall 95 i identificar el vostre establiment com a usuari del
servei de recollida porta a porta de paper-cartró comercial.
Rebeu una cordial salutació.

Núria Escarpanter i Olivet,
Alcaldessa de l’Ajuntament de Llançà.
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