
CONSULTA TOTA LA 
INFORMACIÓ SOBRE 
EL NOU MODEL DE 
RECOLLIDA A:

VINE A RECOLLIR 
LA TEVA TARGETA!

www.girona.cat/netejairesidus

Dies: del 23/11 al 28/11 i         
del 30/11 al 03/12.
Horari: de 9 a 14 h i de 17 a 20 h
Lloc: Plaça de Francesc Calvet 
i Rubalcaba.

CALDRÀ DUR:

•Factura de l’aigua.

•Si no s’és el propietari de 
l’immoble o activitat, l’autorit-
zació expressa d’aquest (amb 
DNI) o el contracte de lloguer.

•Aquesta carta amb el formu-
lari del dors omplert.

Benvolgudes, benvolguts,

Us informem que properament l’Ajuntament de Girona 
té previst iniciar un nou model de recollida de residus 
en contenidors intel·ligents en una zona del barri de 
l’Eixample. Aquesta iniciativa pretén reduir el nombre 
de contenidors per alliberar espai públic i optimitzar les 
recollides dels residus per disminuir la contaminació 
ambiental i acústica. Al mateix temps, pretén sensibilit-
zar la ciutadania sobre la correcta segregació dels 
residus.

Amb aquest nou sistema de recollida l’Ajuntament vol 
ampliar la cobertura de les noves tecnologies per a les 
ciutats intel·ligents, enfocades a millorar la gestió muni-
cipal així com la qualitat de vida dels seus habitants i 
teixit empresarial.

La bona resposta i la implicació dels ciutadans i empre-
ses i comerços de Girona en els aspectes ambientals, i 
concretament en l’àmbit dels residus, han fet que la 
ciutat de Girona assoleixi nivells superiors de recollida 
selectiva respecte a la mitjana catalana. És per això que 
creiem que és una bona oportunitat per seguir avançant 
en la correcta gestió dels residus, que permeti l’assoli-
ment dels objectius de preparació per a la reutilització i 
el reciclatge dels residus municipals �xats per les direc-
tives europees per als propers anys. 

El pas cap a aquest nou model de recollida en conteni-
dors intel·ligents suposa un important canvi dels 
costums i hàbits, motiu pel qual apel·lem a la implicació 
i compromís dels veïns i empreses i comerços per asso-
lir una millor qualitat de vida al barri de l’Eixample i un 
futur millor per al conjunt de la ciutat.



PERSONA QUE RECULL LA TARGETA
NOM I COGNOMS: ……………...................................................

En representació de:       Habitatge      Activitat1 

(1) Nom comercial: .........................................................................

ADREÇA: 
Tipus via (carrer, travessia, plaça, etc):.………………...................

Nom via: ……………….…………................................….....…….

Número: ………

Escala: ……….

Pis: …………...                       Porta: ……………

DNI / NIE / CIF:.......................

Telèfon: ..................................

Correu electrònic:......................................................................

Propietari     Llogater           Altre2      .....................................

(2) En representació de: ...................................................................

Material entregat: targeta obertura contenidors

Accepto que es faci el seguiment de participació de recollida selectiva del meu domicili associat a les meves dades 
de contacte (nom, cognoms i adreça)

He llegit la informació sobre protecció de dades  

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Responsable del tractament: Ajuntament de Girona i Serveis Municipals de Neteja de Girona SA (SERMUNEGISA)

Encarregats del tractament: MOBA-ISE Mobile Automation, S.L. (B62784293) i Lavola 1981, SAU (A58635269) per subcontractació del responsable del tractament Serveis 
Municipals de Neteja de Girona SA d’acord amb l’autorització de l’Ajuntament de Girona.

Finalitat: La prestació del servei de recollida i tractament de residus. No se cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi.

Base legal: Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

Drets ARSLOP: Podeu exercir els drets sobre les vostres dades mitjançant sol·licitud presentada a Serveis Municipals de Neteja de Girona SA (C/ Joan Torró i 
Cabratosa, 7 – 17005 -Girona).

VINE A RECOLLIR LA TEVA TARGETA! 

ACTIVITATS

Signatura:

Data:

Contacte:   tel. 972 419 017    residusinetejagirona@ajgirona.cat   www.girona.cat/netejairesidus

Per tal de poder recollir la targeta i material necessari, caldrà dur a el 
següent formulari degudament complimentat


