BEN FET:

MAL FET:

Un bon ús de la deixalleria pot
representar bonificacions en el
pagament de la taxa de la gestió
de residus (consulteu ordenança).

Un mal ús, un comportament
incívic en la gestió dels residus pot
ocasionar sancions de fins a 750 €.

LA
DEIXALLERIA
MUNICIPAL

Per a més informació podeu contactar amb la Regidoria de Medi Ambient:
Mòduls aparcament central
Pg. dels Horts, 6
Tel. 936 833 605
vlrn.mediambient@vallirana.cat

SERVEIS GRATUÏTS

LA DEIXALLERIA MUNICIPAL
És el centre de recepció selectiva dels residus que no es poden dipositar als contenidors de recollida selectiva que es
troben al carrer. És una instal•lació orientada a la recepció de residus procedents dels domicilis del municipi, petits
comerços, oficines i serveis.

Ús de la deixalleria
Cal presentar la targeta electrònica d’usuari de la deixalleria.
Aquesta targeta es pot sol•licitar a la Regidoria de Medi
Ambient de forma presencial i a través del formulari que hi ha
al web de l’Ajuntament (www.vallirana.cat/ca/deixalleria).
BEN FET:
•
Residus municipals especials: pintures, productes amb mercuri i fluorescents,
pneumàtics, dissolvents, pintures, vernissos, coles, radiografies, aerosols,
productes del cotxe, electrodomèstics amb CFC, olis vegetals i olis minerals,
medicaments, fitosanitaris, bombones de gas, pesticides, piles i bateries...
•
Residus municipals ordinaris valoritzables: runa i restes de construcció d’obres
menors, restes de poda, paper, cartró, vidre pla, ampolles, plàstics, porexpan,
brics, ferralla, llaunes, metalls, tèxtils, calçat, ferralla electrònica,
electrodomèstics sense CFC, cables elèctrics, voluminosos (mobles, matalassos,
sofàs, somiers...), fusta...

MAL FET:
•
No s’admet: restes d’amiant, residus d’activitats industrials.

Horari de la Deixalleria:
•
De dimarts a dijous, de 16 a 19:45 h
•
Divendres i dissabte, matins de 10 a 13.45 h, i tardes de 16 a 19.45 h
•
Diumenges, de 10 a 13.45 h

Bonificació sobre la taxa de gestió i
tractament de residus sòlids urbans

Els usuaris de la deixalleria poden beneficiar-se d’una
bonificació sobre l’import de la taxa de recollida i tractament
de residus en funció dels residus que s’hi porten procedents
d’habitatges particulars. Per obtenir la bonificació cal complir
amb els requisits que s’estableixen a les ordenances municipals i
que es poden consultar al Portal de Bon Govern i Transparència
de l’Ajuntament de Vallirana (hi podeu accedir des del web
municipal www.vallirana.cat)

Requisits:
•
Ús de la deixalleria almenys de 10 vegades l’any en un mínim de 4 mesos
diferents.
•
Mínim 1 entrada de voluminosos o poda
•
Mínim dues entrades d’Oli de cuina o RAEE (residus d’aparells elèctrics i
electrònics com mòbils, neveres, ordinadors...
•
La resta d’entrades fins a la quantitat mínima exigida han de ser de les
tipologies que s’admeten a la deixalleria.
Sol•licitud:
Presencialment al registre de l’Ajuntament (c/Major 329) entre l’1 de gener i el 15 de febrer.
Cal presentar:
•
Instància de bonificació
•
Els comprovants de les aportacions fetes amb la targeta d’usuari
•
L’últim rebut del pagament de la taxa de residus

