On és la deixalleria “La Suïssa”
i quins són els seus horaris?
La deixalleria de “La Suïssa” és al carrer del
Gregal de Premià de Dalt, molt a prop de la
deixalleria d’Alella, el Masnou i Teià, tal com
es pot veure en el plànol:
Deixalleria La Suïssa

La deixalleria mancomunada d’Alella, el
Masnou i Teià té un nombre elevat
d’usuaris. Per poder donar un servei adequat a les necessitat es fa necessària una
ampliació de petites dimensions, que faciliti
la circulació a dins de la instal·lació i que
millori alguns espais d’aportació de residus.

Deixalleria Alella- El Masnou- Teià

Els horaris d’atenció al públic són els següents:
Dilluns

10 a 14 h

De dimarts a dissabte

10 a 13 h i de 15 a 20 h

Diumenge

10 a 14 h

Per a més informació...
Ajuntament del Masnou,
seu de la Mancomunitat de Serveis
d’Alella, el Masnou i Teià
www.ladeixalleria.cat
93 557 17 00

Quant durarà l’obra d’ampliació?
Les obres tenen una durada estimada de 4
mesos i s’iniciaran el dia 1 de febrer de 2015.

Què passarà mentre durin les obres?
Els usuaris que no siguin particulars
(comercials, petits industrials, etc.) hauran
d’utilitzar els serveis de gestors autoritzats de
residus. Es pot consultar el gestor autoritzat
més proper a l’Agència de Residus de Catalunya: 93 567 33 00, www.arc-cat.net

Quins residus es recullen a la
deixalleria de “La Suïssa”?
S’hi recullen els mateixos residus que a la deixalleria mancomunada d’Alella, el Masnou i Teià:
MATERIALS REUTILITZABLES . . . . .
Roba i calçat en bon estat, que es poden
tornar a utilitzar.

• La deixalleria fixa de la Mancomunitat
de Municipis de Premià de Dalt, Premià
de Mar i Vilassar de Dalt, anomenada
“La Suïssa”, amb la qual s’ha establert
un conveni de col·laboració. Les targetes de la nostra deixalleria continuaran
sent vàlides.

Deixalleria La Suïssa

Aerosols, pesticides, piles, bateries, electrodomèstics, tòners i cartutxos, fluorescents,
envasos de pintures i dissolvents, neveres, olis
de motor, pneumàtics, radiografies, telèfons
mòbils i fibrociment (amiant). Alguns d’aquests
materials es podran aprofitar, mentre que
d’altres s’han de tractar per reduir-ne la perillositat. Cal reduir-ne el consum i escollir els més
respectuosos amb el medi ambient.
Fibrociment (amiant): La major part de material
s’ha de gestionar en plantes de tractament especials per reduir-ne la perillositat. IMPORTANT:
L’amiant només és recull si és d’un particular i en
petites quantitats. Prèviament, cal consultar-ne
el protocol de manipulació al web.

Els usuaris particulars podran utilitzar:
• La deixalleria mòbil d’Alella, el Masnou i
Teià, que continuarà amb el calendari
habitual.

RESIDUS ESPECIALS . . . . .

MATERIALS RECICLABLES . . . . .
Restes de poda, mobles, electrodomèstics,
runes, ferralla, oli de cuina, cables, càpsules
de cafè que es transformaran en primeres
matèries per fabricar altres objectes.

