
Informació addicional per l’ús de la targeta de
BON COMPORTAMENT AMBIENTAL

EDUIR
EUTILITZAR
ECICLAR 

Les accions que es valoraran per acollir-se al programa de bon 
comportament ambiental seran 2 d’obligatòries (accions núm. 
1 i 2) i un mínim de 3 ACCIONS OPTATIVES DIFERENTS (no 3 de 
la mateixa acció), a triar entre la resta:

Accions obligatòries

1. Correcta separació de les fraccions
reciclables en el domicili:
És requeriment imprescindible fer la separació de la matèria 
orgànica i que la distribució de les fraccions (paper, envasos i 
vidre) a l’habitatge estigui ben separada i en bosses o cubells 
diferenciats. No s’acceptarà el fet que es guardi tot junt i se 
separi en el moment de dipositar-ho en els corresponents 
contenidors, atès que no es podria verificar el seu compliment.
Es faran dos intents per efectuar la visita, en cas que en 
aquests dos intents no hi hagi ningú al domicili s’exclouran els 
interessats del programa (es deixarà comunicat a la bústia de 
la visita no efectuada).
Si en la primera visita no es fa el reciclatge correctament, ja 
queda exclòs del programa.
En cas que en el moment de la inspecció no hi hagi residus per 
haver-se buidat algun dia abans, només s’acceptarà deixar en 
suspens la inspecció i tornar un altre dia, si es disposa de 
cubells de reciclatge i al cubell de rebuig no hi ha impropis.

2. Utilització del servei de la deixalleria i/o 
recollida de trastos:
Serà imprescindible la utilització d’un mínim de 4 vegades del 
servei de deixalleria o del servei de recollida de trastos. 

2.1 Deixalleria: L’interessat haurà de segellar la targeta en la 
mateixa deixalleria i en cada utilització es podran combinar 
l’aportació de diferents materials:
          Voluminosos (mobles, matalassos, cadires, etc.)
          Ferralla, metalls, fusta, runes i vidres
          Grans electrodomèstics (rentadores, forns, neveres, etc.)
          Altres (petits electrodomèstics, cables elèctrics...)
          Residus verds (restes de jardineria, poda, etc.)
          Pneumàtics i bateries de cotxe
          Fluorescents i bombetes
          Tòners i cartutxos de tinta

Accions per acollir-se al programa
          Aerosols, productes de neteja, pesticides i altres tòxics
          Residus especials (dissolvents, pintures o vernissos)
          Olis de motor i olis domèstics

2.2 Recollida de trastos: La persona sol·licitant del servei, 
haurà d’informar que està inclosa en el Programa de Bon 
Comportament, per tal que l’ajuntament pugui efectuar el 
control i generar el justificant que s’adjuntarà amb l’entrega 
de la targeta. Si es treu abans del dia, o no es deixa en la 
forma i lloc adequat no es validarà l’acció, i 
s’exclourà a l’interessat de poder accedir al  
preu reduït de la taxa.

Accions optatives
S’han de triar un mínim de 3 ACCIONS OPTATIVES DIFERENTS 
(no 3 de la mateixa acció).

3. Assistència a jornades formatives de 
sensibilització mediambiental
S’organitzarà, durant l’any, jornades de sensibilització am- 
biental. L’assistència a alguna d’aquestes jornades serà 
validada per poder accedir a la bonificació.
No cal que sigui la mateixa persona titular de la targeta qui as-
sisteix a la formació, serà vàlid si assisteix també un altre per-
sona sempre i quan estigui empadronada al mateix domicili. 
Serà el mateix Ajuntament que informarà via e-mail o xarxes 
socials de la programació de les jornades de sensibilització 
ambiental per tal que els interessats puguin assistir.
En aquest cas, l’Ajuntament disposarà del registre de partici-
pants en les jornades per validar l’acció i no caldrà l’aportació 
de cap documentació acreditativa.

4. Neteja en espais públics
L’Ajuntament informarà de sessions de neteja, i l’organització 
de l’activitat, procedirà a segellar la targeta que presentarà la 
persona interessada el dia de l’acció.
No cal que sigui la mateixa persona titular de la targeta qui 
assisteix a la formació, serà vàlid si assisteix també una altra 
persona sempre que estigui empadronada al mateix domicili. 

5. Compostatge casolà
Se supervisarà per part dels agents ambientals que faran 

el control de la separació de residus (dos cops l’any).

6. RECICLOS
Es podrà justificar aquesta acció d’ús a través de l’App. 
Concretament al perfil de l’usuari, últimes accions. No cal 
que la persona titular de la targeta sigui la mateixa 
persona registrada al programa Reciclos, pot justificar 
l’acció també una altra persona empadronada al mateix 
domicili. www.reciclos.com 

7. Recollida de material 
reposat per un comerç de Ripoll
Tota aquella persona que hagi fet adquisicions de 
béns i que hagi representat la retirada per part del comerç local 
el bé antic (per exemple: matalassos, electrodomèstics, sofà, 
cadires, etc.). Podrà acreditar aquesta retirada mitjançant la 
factura o bé document de l’empresa que li han realitzat aquest 
servei. Sempre caldrà que s’especifiqui aquesta retirada.

8. Reciclatge de materials BOTIGUES DE SEGONA MÀ
En cas de portar material vell o fet servir a botigues de segona 
mà, es podrà justificar amb una factura o bé un justificant 
proporcionat per part de l’ajuntament a la botiga.
Ho pot justificar també una persona empadronada al mateix 
domicili.
 A les següents botigues disposen de justificants
 i per tant es podrà portar material per reciclar i
  demanar el corresponent justificant de l’acció:
          Botiga SEGONAMÀ.  Ctra. de Ribes
          TOTSEGONAMÀ Magatzem-botiga.  Polígon Pintors

9. Altres accions
Aquestes accions han de ser degudament documentades i 
acreditades, com fer sabons amb oli reciclat, retornar medica-
ments, participar en tallers de reciclatge de mobles, etc.
Ho pot justificar també una persona empadronada al mateix 
domicili.
Recordeu que només es valorarà una acció d’aquest grup.

Farmàcies
En cas de portar medicaments a farmàcies, l’interessat haurà 
de demanar un justificant proporcionat per l’ajuntament a la 
farmàcia.
En les següents farmàcies es podrà portar material per reciclar 
i demanar el corresponent justificant de l’acció:
 Farmàcia Roca
 Farmàcia Caballeria
 Farmàcia Prujà
 Farmàcia Riera
 Farmàcia Ortopèdia Riu

Ferreteriesi botigues d’electricitat
En cas de portar algun material per reciclar (fluorescents i 
bombetes, piles, etc.) l’interessat haurà de demanar una justifi-
cació proporcionada per l’ajuntament a la botiga.
En la següent botiga es podrà portar material per reciclar i 
demanar el corresponent justificant de l’acció:
 Trònic
 Electrònic Jordi
 Electricitat Colomer
 Euromat (C-17)
 Dico

Botigues d’informàtica
En cas de portar algun material per reciclar (tòners i cartutxos 
de tinta) l’interessat haurà de demanar una justificació propor-
cionada per l’ajuntament a la botiga.
En les següents botigues es podrà portar material per reciclar.
 Beep

Tallers de restauració i reciclatge
En cas de participar en alguna sessió del taller de restauració, 
l’interessat haurà de demanar una justificació proporcionada 
per l’Ajuntament a la botiga.
En els següents tallers es podran fer sessions de restauració.
 El Taller de l’Antiga
 Escola de Restauració
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Fins al 30 de novembre, podreu retornar a l’Ajuntament la targeta degudament complimentada i juntament amb els justificants de les 
accions realitzades.
El càrrec del rebut per la taxa d’escombraries domiciliàries serà per l’import total de la taxa prevista per aquest any 2021. Al desem-
bre del mateix any, un cop comprovat el correcte compliment de les accions de bon comportament de residus i el previ pagament de 
la taxa, es procedirà a retornar a cada usuari la bonificació al número de compte que designi.
     Per l’exercici 2021, el retorn serà de 61,50 €
        Taxa per habitatge  .......................................160,50 €
        Taxa per habitatge acollit bon comportament ... 99 €

Com i quan presentar la targeta?

no tenim

P L A ( N E TA )  B

972 71 41 42


