
TELÈFON D’ATENCIÓ

 

CAMPANYA DE REFORÇ DE LA RECOLLIDA PORTA A PORTA

 

Benvolguts i benvolgudes, 

Des del Consell Comarcal
informar del correcte ús que s’ha de tenir 
existents al poble d’Espot. Aquestes dues 

1. Àrea del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Dissenyada per l’ús exclusiu dels visitants del 
dins del Parc Nacional.
 

2. Àrea de contenidors d’emergència
Ús exclusiu pels usuaris del Parc Nacional i per 
d’Espot. 

Una part dels veïns i comerços d’Espot utilitza aquestes àrees per a dipositar
seus residus de forma sistemàtica i no fa ús del porta a porta. Com sabeu, els 
contenidors d’aquestes àrees 
voluminosos. Aquestes àrees es van instal·lar amb la voluntat que fossin àrees 
d’emergència i han esdevingut un espai de fuga de residus per aquells que no
participen. 
 
Demanem als comerços i 
d’aquestes dues àrees. Us
porta a porta i que és obligatòria

� Dipositar els residus correctament 
porta a porta entre les 

� Seguir el calendari de recollida 
� Retornar els cubells dins de cas
� En cas de no disposar dels cubells de recollida en l’habitatge o 

poseu-vos en contacte amb el Servei de Residus al telèfon 
de facilitar-vos-en 

Recordar-vos que amb un 
sancionadors fixats a l’
inapropiades, com treure una bossa sense cubell
seguir el calendari establert. 

Us agraïm la vostra col·laboració;

Salutacions cordials 

 

TELÈFON D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 609028572
 

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
Servei de Recollida de residus municipals

CAMPANYA DE REFORÇ DE LA RECOLLIDA PORTA A PORTA

Benvolguts i benvolgudes,  

Des del Consell Comarcal i des de l’Àrea de Residusdel Pallars Sobirà 
que s’ha de tenir de les dues àrees d’aportació de residus 

Espot. Aquestes dues àrees són: 

rea del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
per l’ús exclusiu dels visitants del Parc Nacional i pels R

. 

rea de contenidors d’emergència (Pàrquing al costat de la parada de taxis
exclusiu pels usuaris del Parc Nacional i per ús puntual dels veïns i comerços 

Una part dels veïns i comerços d’Espot utilitza aquestes àrees per a dipositar
seus residus de forma sistemàtica i no fa ús del porta a porta. Com sabeu, els 
contenidors d’aquestes àrees es desborden sovint i al voltant s’hi abandonen 

questes àrees es van instal·lar amb la voluntat que fossin àrees 
d’emergència i han esdevingut un espai de fuga de residus per aquells que no

comerços i veïns i veïnes del poble la col·laboració p
. Us recordem que a Espot es realitza la recollida de residus 

porta a porta i que és obligatòria la correcta participació: 

els residus correctament separats amb els cubells destinats al 
entre les 20h i les 9h a la porta de l’habitatge 

Seguir el calendari de recollida dels residus 
Retornar els cubells dins de casa un cop s’hagi recollit la brossa
En cas de no disposar dels cubells de recollida en l’habitatge o 

vos en contacte amb el Servei de Residus al telèfon 6090285

 mal ús reiterat del porta a porta es poden iniciar
fixats a l’ordenança de residus que engloben diferents activitats 

inapropiades, com treure una bossa sense cubell, abandonament de 
seguir el calendari establert.  

Us agraïm la vostra col·laboració; 

A LA CIUTADANIA 609028572 

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ 
Servei de Recollida de residus municipals 

CAMPANYA DE REFORÇ DE LA RECOLLIDA PORTA A PORTA 

del Pallars Sobirà us volem 
de les dues àrees d’aportació de residus 

Maurici 
Parc Nacional i pels Refugis ubicats 

Pàrquing al costat de la parada de taxis) 
dels veïns i comerços 

Una part dels veïns i comerços d’Espot utilitza aquestes àrees per a dipositar-hi els 
seus residus de forma sistemàtica i no fa ús del porta a porta. Com sabeu, els 

i al voltant s’hi abandonen 
questes àrees es van instal·lar amb la voluntat que fossin àrees 

d’emergència i han esdevingut un espai de fuga de residus per aquells que no 

la col·laboració pel bon ús 
recordem que a Espot es realitza la recollida de residus 

amb els cubells destinats al 

i recollit la brossa 
En cas de no disposar dels cubells de recollida en l’habitatge o un comerç, 

609028572 per tal 

es poden iniciar processos 
que engloben diferents activitats 

ament de residus o no 


