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Vine!
És molt
fàcil!!!

La deixalleria es troba situada al Polígon

Industrial de Can Patalina, a Malgrat de Mar

i pertany a la Mancomunitat de L’Alt Maresme

per a la Gestió de Residus Sòlids Urbans i

del Medi Ambient, que és un ens local que

agrupa les poblacions de Malgrat de Mar,

Palafolls, Pineda de Mar i Santa Susanna

en temes de gestió d’escombraries i medi

ambient en general.

La deixalleria és un espai on tots podem

gestionar, d’una forma correcta, els residus

que no tenen un contenidor específic al

carrer i dels quals ens volem desfer, ja

sigui perquè no els volem o perquè han

acabat la seva vida útil.

No hem d’oblidar que el nostre entorn depèn

en gran mesura de nosaltres, i que un residu

mal gestionat pot ocasionar un impacte molt

gran al medi ambient.

A la deixalleria tenim la possibilitat de

posar cada cosa al seu lloc. Per això

disposem de 22 punts de recollida de

diferents tipus de residus.
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Oficines Mancomunitat
Tel. 93 765 40 01
a/e: mancomunitat@ajmalgrat.es

Oficines de control deixalleria
Tel. 93 761 47 72

C/Estany, s/n • Polígon Industrial de Can Patalina
08380 Malgrat de Mar

Plànol situació DEIXALLERIA MANCOMUNITAT DE L’ALT MARESME
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De maig a octubre

De dilluns a dissabte,
de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores.

Diumenge: obert només per als
particulars, de 10 a 14 hores.

Tarda tancat.

De novembre a Abril

De dilluns a dissabte,
de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores

Diumenge: obert només per als
particulars, de 10 a 14 hores.

Tarda tancat.

HORARI
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Residus municipals o assimilables

Residus Voluminosos: són els residus que no disposen de cap
altre punt de recollida a la deixalleria.

Fusta: pot ser natural o envernissada, i pot tenir parts metàl·liques
com ara panys o frontisses. 

Ferralla i metalls: són materials com el ferro, el coure,
l’alumini, el plom, inclosos tots els electrodomèstics de línia blanca
de la llar (rentavaixelles, rentadores, assecadores, etc.)  

Residus elèctrics i electrònics: són tots aquells aparells
que funcionen amb electricitat o amb bateries, com per exemple els
aspiradors, les planxes, les torradores, les fregidores, els microones,
les cafeteres elèctriques, els molinets de cafè, els ganivets
elèctrics, els assecadors, els raspalls elèctrics, les màquines
d’afaitar, els rellotges, les bàscules, els ordinadors personals i
portàtils, les impressores, els telèfons de tot tipus, les fotocopiadores,
les màquines d’escriure, les calculadores, els escàners, els fax,
els tèlex, els contestadors, els televisors, els reproductors de
vídeo i DVD, els equips musicals, les màquines fotogràfiques, les
videocassets, els trens elèctrics, els cotxes elèctrics, les consoles
portàtils, els videojocs, els comandaments remots, els reguladors
de calefacció, els termòstats.

Paper i cartró: són els fulls de paper, els diaris, les revistes,
els fulls d’ordinador, les caixes de cartró, etc.

Vidre: són els envasos de vidre, el vidre pla (transparent i de
color), el vidre laminat, els miralls, les restes de vidres, etc.

Ampolles de cava

Plàstics, envasos i embalatges

Envasos de plàstic: com són el polietilè blanc i transparent,
el polietilè de color, el PET, el PVC, el plàstic film, etc.

Porexpan

Plàstics d’hivernacle: és convenient que si teniu aquest tipus
de residu us poseu en contacte amb la deixalleria perquè us expliquin
com s’ha de portar.

Plàstics, envasos i embalatges

Residus municipals o assimilables

Aquí també

els residus

perillosos!

Residus especials

Electrodomèstics amb CFC:
ja siguin frigorífics, congeladors
o aparells d’aire condicionat.

Fibrociment (uralita)

Piles: Botó i de gran format.

Bateries

Residus especials en general: són productes considerats com a
perillosos i molt perjudicials per al medi ambient. Els més representatius
són els aerosols, les ceres i els betums, les coles i els adhesius, el
cosmètics, els dissolvents, els envasos d’oli mineral, els fluorescents
(sense trencar), els residus provinents de laboratoris escolars, els
líquids fotogràfics, els productes de neteja, els olis minerals, els olis
vegetals, els pesticides, les pintures, les radiografies, els termòmetres,
els tòners, els extintors, les bombones de diferents gasos (butà, etc.).

És molt convenient portar els diferents residus en el seu envàs original
per facilitar així la seva gestió.

     Altres residus

Restes vegetals Pneumàtics

Terres i runes Matalassos

Roba i sabates Cables elèctrics

QUI POT VENIR A LA DEIXALLERIA?

Totes les persones que visquin als pobles que pertanyin a la Mancomunitat,
és a dir, a Malgrat de Mar, a Palafolls, a Pineda de Mar i a Santa
Susanna.

Els particulars tenen entrada lliure a la deixalleria, sempre i quan
la quantitat de residus que portin no sobrepassi el límit màxim establert.

Respecte als petits tallers, comerços, empreses de serveis, oficines
i petites indústries hi ha previst posar en breu un sistema de control
que regularà tant l’entrada a la deixalleria com la quantitat de
residus aportats.

QUI POT VENIR A LA DEIXALLERIA?

Altres residus

Residus especials

Tota mena
de residus!

NORMES D’ÚS DE LA DEIXALLERIA
- A l’entrada del recinte hi ha un cartell informatiu amb els
diferents punts de recollida que hi ha. En tot cas heu de seguir
les indicacions de l’encarregat de la deixalleria.

- Respecteu els horaris de la instal·lació.

- No deixeu residus fora de la instal·lació.

- Si teniu algun residu que no apareix en aquest tríptic informatiu
us podeu posar en contacte amb nosaltres per trobar la millor gestió.

- No porteu els residus barrejats. CADA COSA AL SEU LLOC.

- La deixalleria disposa d’una bústia de suggeriments i reclamacions
on podeu dir la vostra.

RECOLLIDA SELECTIVA

A més a més, a la teva població també trobaràs punts de recollida
selectiva, formats per 3 tipus de contenidors diferents: el de vidre,
el de paper/cartró i el d’envasos lleugers.

QUè PUC LLENÇAR EN CADASCUN D’AQUESTS CONTENIDORS?

CONTENIDOR DE RECOLLIDA SELECTIVA DE VIDRE

En aquest contenidor podeu desar les ampolles i els envasos de vidre,
tant de color com transparents, de productes que consumiu  diàriament
a les vostres llars (ampolles d’aigua, de vi, refrescos, sucs, pots
de llegums, pots d’espàrrecs, menjar per a nens, etc.).

Les ampolles de cava també es poden desar en aquest contenidor, però
com que només rentant-les es poden tornar a utilitzar, es preferible
que les porteu a la deixalleria.

CONTENIDOR DE RECOLLIDA SELECTIVA D’ENVASOS

En aquest contenidor podeu desar tot els envasos de plàstic, totes
les llaunes d’alumini o de conserves, els brics i el porexpan que
genereu diàriament a les vostres llars.

CONTENIDOR DE RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER I CARTRÓ

En aquest contenidor es poden desar els fulls de paper, els diaris,
les revistes i els fulls d’ordinador que genereu diàriament a les
vostres llars.

També es poden desar les caixes de cartró procurant doblegar-les
per disminuir l’espai que ocupen.

Davant de qualsevol dubte sempre que l’envàs porti aquest símbol ,que és el
punt verd, es pot desar en els contenidors de recollida selectiva que correspongui.

RECOLLIDA SELECTIVA

NORMES D’ÚS DE LA DEIXALLERIA
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