
Circular informativa 
sobre el nou servei de 

recollida de residus 
de les cases de pagès i 
disseminades de Santa 

Coloma de Farners

santa coloma de 
Farners recicla 
PORTA A PORTA

RETORNEU EL FORMULARI QUE ACOMPANYA AQUESTA CIRCULAR DEGUDAMENT EMPLENAT AL PUNT DE REPARTIMENT 

Oficina del porta a porta a la planta baixa 
de l’Ajuntament 
• Els dilluns de 28 de novembre a 19 de 

desembre de 9 a 14 h.
• Els dissabtes de 3 de desembre a 31 de 

desembre de 9 a 14 h.
• I també: dimecres 30 de novembre, 7 

de desembre de 15 a 20 h i dimarts 27 de 
desembre de 9 a 14 h

També us informem, que el servei de gestió 
tributària del Consell Comarcal de la Selva està 
procedint a efectuar les altes de totes les cases 

de pagès i disseminades al padró d’escombraries 
municipal a partir del 1 de gener de 2023. 
L’import del vostre rebut es correspondrà al 
50% de la taxa dels habitatges del nucli, amb la 
possibilitat d’aplicar descomptes afegits per la 
pràctica del compostatge casolà i també per l’ús 
de la deixalleria (que s’afegeix l’any vinent).

Informació permanent 
Telèfon i WhatsApp de la campanya 621 192 864, 
de 9 a 17 h, fins al maig de 2023
portaaporta@scf.cat | scf.cat |  

Benvolguts veïns i veïnes 

Molts de vosaltres ja esteu assabentats que d’aquí a poques setmanes a Santa Coloma de Farners 
comencem la recollida porta a porta dels residus, per a la qual cosa, es retiren tots els contenidors 
del carrer.

Amb aquesta circular us convidem a dues xerrades informatives (a escollir) en el decurs de les quals 
també us lliurarem el material necessari:
• Divendres 30 de setembre a les 19.30 h a l’Auditori
• Dilluns 3 d’octubre a les 12 h a l’Auditori

En el cas de les cases de pagès i disseminades, algunes que estan properes al nucli o a la ruta del 
vehicle també tindran servei porta a porta però, la major part, tindreu a la vostra disposició un recinte 
de contenidors d’obertura electrònica.

A l’inici del servei, els recintes en funcionament seran els següents:
Parc de Sant Salvador (a l’inici de la carretera de Farners), Carretera de Castanyet  (a uns metres de 
la font de can de Prat), Carretera de Sant Hilari (a l’entrada can Camps-Can Mestres), Costat de la 
deixalleria (a la carretera vella de Girona), Avinguda de la Selva de Santa Coloma Residencial (a la 
zona del camp de futbol).

En cas que el recinte de contenidors que us ha estat assignat no us vagi bé podeu sol·licitar canviar-
lo per un altre. De la mateixa manera, en el formulari adjunt, us demanem que ens transmeteu les 
millores que considereu, de cares a valorar-les pels beneficiaris que puguin abastar.

Si no podeu venir a les xerrades també disposareu de diferents oficines d’informació:



DADES DE CONTACTE 
Nom de l’habitatge/adreça

 

Adreça per a comunicacions postals

Referència cadastral RC de l’habitatge* 
*Copiar número i mostrar document o foto on aparegui (rebut IBI, contracte compra, contract lloguer…)

A la finca hi ha més cases habitades i demana més d’una clau

 

Nom del propietari de la finca

Resident major d’edat que representa el domicili i serà titular de la nova clau electrònica lliurada
Nom i cognoms

 

NIF

Telèfon

 

Correu electrònic

 

En qualitat de
Propietari/a  Llogater/a 

                                              

Declaració de responsabilitat 
 Declara el seu compromís de fer un correcte ús dels serveis 

municipals de recollida de residus i la deixalleria.
 Declara la seva voluntat d’informar de qualsevol error en 

les dades i a mantenir actualitzades les dades associades al 
titular. Així mateix, en cas de trasllat. 

 Declara el compromís de deixar la clau electrònica a l’ 
habitatge d’origen, en cas de trasllat, i a notificar el canvi de 
domicili al servei de recollida de residus comarcal NORA S.A 
872 012 018 laselvarecicla@noraselva.cat

 Declara que ha estat informat de l’ús i destí de les dades 
personals segons estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i les 
especificitats del servei de gestió de residus municipal.

*D’acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i garantia dels 
drets digitals, us comuniquem que les dades introduïdes en aquest 
formulari, s’incorporaran al fitxer “usuaris de serveis ambientals”. 

L’òrgan responsable del fitxer és el Consell Comarcal de la Selva, qui 
implementa les mesures de seguretat corresponents. Les dades que se 
sol•liciten són les estrictament necessàries, adequades i pertinents per 
a l’avaluació del comportament del reciclatge.
El titular consent expressament el tractament de les seves dades, bé 
sigui per via postal, telefònica o electrònica amb la finalitat de què el 
Consell Comarcal pugui atendre els objectius indicats per a la gestió 
de la recollida de residus. Només rebreu comunicacions per correu 
electrònic o per via d’un altre mitjà de comunicació equivalent quan el 
procediment administratiu així ho requereixi o bé en cada cas en què ho 
indiqueu expressament.  A la vegada us informem que el consentiment 
anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir els vostres drets 
d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de 
tractament adreçant-vos a les oficines del Consell Comarcal de la Selva.

 Consento explícitament aquest tractament.

Signatura, lloc i data

Autorització que reculli l’equip de reciclatge una persona diferent de la titular anterior
Autorizo a (nom i cognoms)

 

Amb NIF

En qualitat de
altra persona resident al meu domicili  No resident 

 

Es considera vàlida la signatura anterior. 
Aquestes dades no seran registrades a cap fitxer.

COMPOSTATGE 
Vàlid per a compostaires amb compostador i també pila o femer

 Està interessat en rebre un compostador de l’Ajuntament sota fiança retornable de 20-40 € i accés a descompte sobre la taxa 
d’escombraries a partir de dos anys. Quan es faci la campanya vol rebre informació per via telefònica  WhastApp  o mail 

 És compostaire no donat d’alta a l’Ajuntament (o no ho recorda). Recull el formulari d’alta al lloc de repartiment de materials 
i l’entrarà per instància a Ajuntament per ser inclòs al descompte sobre la taxa d’escombraries a partir de l’any vinent. Caldrà 
comprovació de l’Ajuntament

 Ja és compostaire donat d’alta a l’Ajuntament i sol·licita ser inclòs al descompte de la taxa a partir de l’any vinent

SUGGERIMENTS 
Millores del servei que vol fer arribar a l’ajuntament

Servei assignat
 Parc de Sant Salvador (a l’inici de la carretera de Farners) 
 Carretera de Castanyet (a uns metres de la font de can de 

Prat),  Carretera de Sant Hilari (a l’entrada can Camps-Can 
Mestres),  Costat de la deixalleria (a la carretera vella de 
Girona),  Avinguda de la Selva de Santa Coloma Residencial 
(a la zona del camp de futbol).

Prefereix un altre recinte
 Parc de Sant Salvador (a l’inici de la carretera de Farners) 
 Carretera de Castanyet  (a uns metres de la font de can de 

Prat),  Carretera de Sant Hilari (a l’entrada can Camps-Can 
Mestres),  Costat de la deixalleria (a la carretera vella de 
Girona),  Avinguda de la Selva de Santa Coloma Residencial 
(a la zona del camp de futbol).

A emplenar pel servei 
SCFCAM

 

CLAU

  

santa coloma de Farners 
recicla PORTA A PORTA


