
PREGUNTES FREQÜENTS
Per què un cinqué contenidor?
Separar els residus en origen garanteix una major  qualitat  del producte final  reciclat  i  permet obtenir
energia renovable i compost de qualitat.

Què s'hi pot depositar?
Restes de fruita, verdura i hortalisses, restes de menjar cuinat, closques d'ou, petxines i pells de marisc,
paper de cuina, tovallons, solatges de cafè i infusions, closques de fruits secs, taps de suro i xicotetes
restes vegetals com flors, gespa, fullaraca, branquetes o encenalls i serradures de fusta no tractada.

Per a depositar els residus al cinqué contenidor, puc utilitzar qualsevol tipus de bossa?
No,  hauràs  d'utilitzar  una  bossa  compostable.  D'aquesta  manera,  estalviarem el  pas  de  separar  els
residus de la bossa i evitarem la contaminació del compost.

Es pot depositar matèria orgànica sense bossa al cinqué contenidor?
No,  els  residus  han  de  depositar-se  als  contenidors  en  bosses  compostables  tancades  per  a  evitar
contaminacions, males olors i mantenir els contenidors el més nets possible.

On i quan estan disponibles els nous contenidors?
El servei de recollida del cinqué contenidor està ja en funcionament. Per a conèixer-ne la ubicació exacta
de cadascun tens un enllaç al web municipal, amb un llistat d'ubicacions.

Per què he d'utilitzar una clau?
Tot  i  que  es  tracta  d'un  servei  gratuït,  l'ús  serà  controlat  mitjançant  una  targeta  electrònica  per  tal
d'assegurar la qualitat del producte final, evitant així que acaben al contenidor residus impropis.

Què passa si perd la clau del contenidor?
Per a qualsevol tipus d'incidències, disposes d'un correu electrònic: compostaje@alicante.es i un telèfon:
965 14 81 12, on t'informaran del que has de fer.

I llavors... què tire al contenidor gris de sempre?
Al contenidor gris seguirem tirant tota la resta de residus que no podem depositar en cap dels contenidors
de reciclatge: restes de carn i peix crus, bolquers, restes d'agranar, ceràmica, cendra, burilles...

M'apunte a la campanya de reciclants i què passa després?
Una vegada la teua sol·licitud haja sigut registrada, rebràs en uns dies al teu domicili, per correu postal, la
targeta electrònica. Amb ella podràs arreplegar el teu kit de voluntari (poal airejat per a residus a la llar i
bosses compostables) en la Regidoria de Medi Ambient o en qualsevol Ecopunt.

Existeix algun tipus de bonificació en les taxes de residus o altres avantatges?
L'Ajuntament  d'Alacant,  gràcies  al  sistema d'obertura  del  cinqué  contenidor  amb identificació  d'usuari
mitjançant targeta electrònica gratuïta, pretén implantar a mitjà termini un sistema de “descompte” en la
taxa de recollida de brossa, com a recompensa per fer una correcta gestió dels residus domèstics.

Com puc aconseguir més informació?
L'Ajuntament d'Alacant ha disposat tres vies principals de comunicació per tal de resoldre qualsevol dubte
i atendre qualsevol tipus d'incidència. A través del correu electrònic: compostaje@alicante.es, o al telèfon:
965 14 81 12 o bé consultant el web municipal.

I si vull compostar?
L'Ajuntament d'Alacant ha disposat al  voltant de 5 punts de compostatge comunitari  en àrees verdes
municipals, més 6 en col·legis públics per a ús escolar. Amb la mateixa targeta del cinqué contenidor
tindràs accés a aquests punts de compostatge comunitari,  on una comunitat de voluntaris composters
faran compost de qualitat. Pots localitzar els punts de compostatge col·lectiu al web municipal. Personal
especialitzat  s'encarregarà  de  controlar-ne  el  procés  per  tal  d'assegurar  l'obtenció  d'un  compost  de
qualitat.

On estan les compostadores col·lectives?
Pots consultar el mapa d'ubicació dels diferents punts de compostatge col·lectius en www.alicante.es

Com funcionen?
El procés per  a poder utilitzar-les és el  mateix que per al  cinquè contenidor.  Tindràs una clau per  a
depositar  els  teus  residus,  aquesta  vegada  sense  bossa,  i  personal  especialitzat  s'encarregarà  de
controlar el procés per tal d'assegurar l'obtenció d'un compost de qualitat.

¿?
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