Ajuntament de Caldes d’Estrac

6 abril de 2017

PUNTS NETS I PUNTS NETS MÒBILS: LÍNEA VERDE
Deixalleria fixa de "Les 3 Viles"


Adreça de la deixalleria fixe:

Carrer de la Indústria, 36 (Polígon industrial).
Sant Andreu de Llavaneres (08392).


Telèfon:

937 928 474.


E-mail:

llava.mambient@ajllavaneres.cat


Horari:

De dimarts a dissabte, de 9 a 13 i de 17 a 20 h, diumenges de 9 a 14 h.
Dilluns tancat.


Targeta d'usuari:

Per fer ús del servei de deixalleria, cal disposar de la targeta d'usuari, que és obligatòria des del
gener de 2012. Si encara no en disposeu, us heu d'adreçar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
amb l'últim rebut de la taxa d'escombraries.


Residus Especials admesos:

Fluorescents i llums de vapor de mercuri; Bateries; Dissolvents; Pintures; Vernissos; Piles i
acumuladors; Neveres i electrodomèstics que contenen substàncies perilloses; Olis minerals usats.


Residus no Especials i inerts admesos:

Paper i cartró; Vidre; Plàstics Ferralla i metalls; Fustes; Tèxtils; Electrodomèstics que no contenen
substàncies perilloses; Pneumàtics; Enderrocs d'obres menors i reparació domiciliària; Olis
vegetals; Voluminosos; Residus verds (esporga).
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La deixalleria mancomunada entre Caldes d'Estrac, Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt és el centre
de recollida dels residus que no poden ser dipositats en els contenidors del sistema de recollida
municipal. Aquests residus són transportats a gestors autoritzats per al seu correcte reciclatge.
És una instal·lació tancada i vigilada, de manera que no s'hi poden realitzar abocaments
incontrolats. Els usuaris disposen d'una oficina de recepció on, a més de dur un registre dels residus
que entren, s'informa d'on cal dipositar-los.
Està equipada amb diferents tipus de contenidors, segons els materials. A més, per als residus
especials, compta amb un recinte tancat, aïllat i protegit de la pluja.
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Deixalleria mòbil
La deixalleria mòbil és un servei mancomunat de Les 3 Viles -Caldes d'Estrac, Sant Andreu de
Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt- que s'estableix a Caldes tots els diumenges al matí perquè la
població gaudeixi d'aquest servei sense necessitat de desplaçament al servei fixe.
La deixalleria mòbil mancomunada entre els ajuntaments de Sant Andreu de Llavaneres, Caldes
d'Estrac i Sant Vicenç de Montalt serà operativa a partir del 6 de juny.
Molts dels materials que llencem al contenidor de rebuig es poden reciclar. Per facilitar-vos
aquesta feina, a partir d'aquest mes de juny, els ajuntaments de Llavaneres, Sant Vicenç i Caldes
posaran en marxa una deixalleria mòbil, on podreu portar aquests materials.
Es tracta d'un camió adaptat per a cada tipus de deixalla que els assistents a la 5a Mostra d'Entitats
ja van poder veure de prop aquest cap de setmana. La deixalleria visitarà la nostra vila els dimecres
(matí i tarda), divendres (tot el dia) i dissabtes (només tarda).
Aquest són els diferents materials que podreu portar a la Deixalleria Mòbil: Petits electrodomèstics,
medicaments, olis, piles, bateries, petits voluminosos, pintures, dissolvents, material informàtic,
fluorescents, bombetes, materials tèxtils i radiografies.
Les deixalles es dipositen als contenidors de la deixalleria mòbil, en els dies establerts i en
els horaris de recollida. Els festius no hi haurà servei de deixalleria mòbil. Feu cas a les indicacions
del personal de la deixalleria.


Adreça:

Esplanada de Can Muntanyà (C/ Riera, nº 56).


Telèfon:

937 910 005.


Horari:

Diumenges, de 10 a 14h.



Residus Especials admesos:

Fluorescents i llums de vapor de mercuri; Bateries; Dissolvents; Pintures; Vernissos; Piles i
acumuladors; Neveres i electrodomèstics que contenen substàncies perilloses; Olis minerals usats.


Residus no Especials i inerts admesos:

Paper i cartró; Vidre; Plàstics Ferralla i metalls; Fustes; Tèxtils; Electrodomèstics que no contenen
substàncies perilloses; Pneumàtics; Enderrocs d'obres menors i reparació domiciliària; Olis
vegetals; Voluminosos; Residus verds (esporga).

