DEIXALLERIA MÒBIL

Si tu no pots venir,
la deixalleria
ve al teu barri
La deixalleria mòbil és un
camió amb una caixa adaptada per a la recollida selectiva
de residus que, uns dies al mes

Cada residu, al seu lloc
Quins dies,
a quines hores
i on para?

Què hi pots portar?

Recorda que els festius i el mes d’agost no hi ha servei de deixalleria mòbil, i tampoc els dies de pluja.

i a unes hores determinades,
aparca al teu barri.
Més a prop impossible, perquè
puguis anar-hi caminant!

DEIXALLERIA MÒBIL
Aparells
informàtics
i de telefonia

Bateries
de cotxe

Bombones
de gas

Cables elèctrics

Càpsules de cafè
d’alumini
o de plàstic

Cartutxos de
tinta i tòners

CD i DVD

Ferralla
i metalls

Filtres de
vehicles

Fluorescents
i bombetes

Monitors
i pantalles

Olis de cuina
i de motor

Petits
electrodomèstics

Piles

Radiografies

Roba i calçat

Pintures, vernissos i dissolvents

Plàstic dur

(galledes, cadires...)

Productes químics de neteja,
jardineria o cosmètica

Dilluns tarda
16.00 h a 16.55 h
C. d’Àngel Guimerà / Biblioteca del Pare Miquel d’Esplugues
(Parc Pou d’en Fèlix)
17.05 h a 18.00 h
C. del Molí / C. de la Verge de la Mercè
18.05 h a 19.00 h
Pl. de Catalunya front vorera entre els carrers Narcís Monturiol
i Santiago Ramon y Cajal
19.05 h a 20.00 h
C. del Carme / Pl. de Mahatma Gandhi

Dijous matí
9.00 h a 9.20 h
Accès a l’av. de l’Electricitat / Camí de Can Boixeres
9.25 h a 09.45 h
C. de Nord / C. de Rafael Casanova i Comes
09.50 h a 10.10 h
Pl. Constitució
10.15 h a 10.30 h
C. del Professor Barraquer (Parc Pompeu Fabra)
10.35 h a 11.40 h
Av. de la Ciutat de L’Hospitalet (Parc de la Solidaritat)
11.50 h a 12.15 h
C. de la Lleialtat / C. d’Enrique Tierno Galván
12.25 h a 13.00 h
Pl. de l’Escorxador / C. de Pau Claris
13.10 h a 14.00 h
Pl. de Santa Magdalena (Ajuntament

I els residus perillosos,
cap a la deixalleria!

LOCALITZA-LA

Quins dies
i a quines hores?

La tens molt a prop!
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Plàstic dur

(cadires, persianes...)

DIJOUS

EL

Matalassos

DIMECRES

NU

Mobles i fustes

DIMARTS

MA

Electrodomèstics grans

(televisors, neveres, rentadores, rentaplats,
aires condicionats, cuines...)

DILLUNS

T. 933 715 746
C/

Perquè se’n puguin recuperar
els components, reciclar-los o
tractar-los adequadament, cal
que els portis a la deixalleria.
A Esplugues en tens dues: una de
fixa i una de mòbil.
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Demana aquesta targeta a qualsevol deixalleria i, en cada visita,
acumularàs descomptes de fins
a un 14% en la taxa metropolitana de tractament de residus
(TMTR) de l’any següent.

Pneumàtics

Restes vegetals
de poda

Restes d’obra
i runes

Vidres que no
siguin envasos
(finestres, miralls,
gots...)

I també, per descomptat,
tot el que es pot portar
a la deixalleria mòbil i a les minideixalleries

C/

ADREÇA

D

M

L’ER

EL

Í DE

ART

TM

AN
ES

D’À
NG

Tu també hi guanyes!
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HOSPITAL DE
SANT JOAN DESPÍ
MOISÉS BROGGI

C/

Els residus tòxics o perillosos
per al medi ambient, com els
aparells electrònics, les piles
o les restes de pintura i dissolvents, no es poden llençar als
contenidors del carrer.
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Què hi pots portar?

Deixalleria
metropolitana
d’Esplugues de Llobregat
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DEIXALLERIA FIXA
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El servei de deixalleria és gratuït
per als particulars i molt barat per
als industrials i comerciants.

C/

Porta’ls
a les deixalleries
metropolitanes

DEIXALLERIA
MERCADONA

C. d’Àngel Guimerà cantonada amb av. del Baix Llobregat
08950 Esplugues de Llobregat/ Sant Joan Despí
T. 933 715 746
esplugues@deixalleries.cat
www.amb.cat/residus

