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Sant Llorenç d’Hortons, 30 de novembre de 2018
ÀREA DE COMPOSTATGE VEGETAL

Benvolgut/da,          
    
L’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons, mitjançant finançament de l’Agencia Catalana de Residus, ha 
construït una Àrea de Compostatge Vegetal. Aquesta àrea rebrà i transformarà en compost les restes 
de poda dels arbres i jardins del municipi, tant de jardins i arbrat municipal, com de jardins domèstics 
particulars. L’objectiu d’ aquest espai és fer més eficient la gestió de la poda i obtenir-ne com a resultat el 
compost, un adob natural, que, un cop madur, es posarà a disposició de la ciutadania de manera gratuïta.
Aquest espai està situat darrera la deixalleria bàsica municipal i funcionarà amb el mateix horari.

Per aquells habitatges amb jardí que produeixen fracció vegetal, es realitzaran unes sessions 
informatives de 30 minuts de durada en els següents llocs i horaris:

A la sortida de les sessions us farem entrega de forma gratuïta d’un 
parell de guants de jardineria.

Nucli Urbà - Sala de Plens

Nucli Urbà - Sala de Plens

17:30hDimecres 12 de desembre

Dimecres 12 de desembre

Dijous 13 de desembre

 Divendres 14 de desembre

19:00h

Local Social de Sant Joan Samora 19:00h

Local Social del Grandet 19:00h

LLOC HORARIDIA
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Per desfer-vos de la poda i restes vegetals de forma correcta teniu dues opcions:

1. Podeu dur-les vosaltres mateixos a l’espai de compostatge vegetal situat al darrere de la deixalleria 
de Sant Llorenç d’Hortons (Polígon Can Pujades) dins el mateix horari que la deixalleria:

No hi ha límit de quantitat per abocar

2. Trucant perquè passin per casa vostra: Podeu trucar al servei gratuït de recollida al telèfon 
900 101 861

Caldrà deixar la poda al portal de casa dins l’horari i la manera que ens indiqui el servei 
telefònic de recollida.
Es limitarà a 1 metre cúbic la quantitat de restes vegetals  

Recordeu que si utilitzeu la deixalleria i/o la campa, entre 5 i 15 vegades l’any obtindreu descomptes 
d’entre el 10 i el 20% a la taxa d’escombraries de l’any següent. Demaneu també segellar la targeta de la 
deixalleria cada cop que feu ús de l’àrea de compostatge vegetal.

Sempre que hi hagi compost madur es difondrà per xarxes i mitjans, i es posarà a lliure disposició dels i 
les habitants de Sant Llorenç d’Hortons prèvia demanda per telèfon.

Des de l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons us demanem la vostra col·laboració activa en la consecució 
d’aquest objectiu comú per tal de millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Sant Llorenç d’Hortons.

Cordialment,

Jordi Ferrer Durich
Alcalde i Regidor de Medi Ambient

Sant Llorenç d’Hortons, novembre de 2018

Jordi Planas Mas
Regidor d’Obres i Serveis
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Dimecres i divendres

Dijous

Dissabtes i diumenges

d’11 a 13h

de 15 a 19h (hivern)
de 16 a 20h (estiu)

de 9 a 13h


