SANT GREGORI
Reciclatge i
Deixalleria

+ Reciclatge!

QUÈ ÉS UNA DEIXALLERIA?
Una deixalleria és una instal·lació per a tots els ciutadans, els
comerços, les oficines i els serveis*, on podem dur tots els residus
que no tenen un contenidor específic al carrer.

*excepte aquells que han de disposar d'un gestor de residus.

QUÈ PODEM PORTAR A LA DEIXALLERIA?
> Residus voluminosos com ara mobles, fustes o matalassos.
> Aparells elèctrics i electrònics com ara neveres, telèfons mòbils,
ordinadors, televisors, CD's.
> Ferralla.
> Residus especials tòxics i perillosos com ara olis, bateries, dissolvents,
vernissos o pintures, pneumàtics, radiografies o piles.
> Altres residus com ara poda, runa, miralls, testos, mànegues o bombetes.
> Els medicaments caducats s'han de portar a la farmàcia o a la deixalleria.
> Les càpsules usades de cafè també es poden portar a la deixalleria.
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DEIXALLERIA DE SANT GREGORI
La deixalleria disposa de personal especialitzat pel tractament de
residus.

HORARIS OBERTURA
Dilluns i Dimecres de 15 a 19 h.
Divendres i Dissabte de 9 a 13 i de 15 a 19 h.

UBICACIÓ
Polígon de la Joeria
Sant Gregori (Gironès)
a Cartellà
DEIXALLERIA

a la Vall

Polígon
Joeria Nord

a Girona

SANT GREGORI
Polígon
Joeria Sud
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TARGETA DEIXALLERIA
El Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Sant Gregori amb la
voluntat de millorar el servei i incentivar l’ús de la deixalleria creen la
Targeta Deixalleria. Una targeta adreçada als veïns i veïnes residents
en habitatges del municipi de Sant Gregori.
Com funciona?
Cada vegada que s'utilitzi la deixalleria per abocar residus es
registrarà una visita. La targeta acumularà les visites realitzades al
llarg de l'any i aquestes es podran consultar a la mateixa deixalleria.
Per un nombre determinat de visites podreu sol·licitar obsequis o
bonificacions a les oficines de l'Ajuntament. Consulteu el catàleg.
Quins cost té?
La targeta és gratuïta. En cas de pèrdua o reposició caldrà abonar
3 euros per una de nova.
Com la puc sol·licitar?
Podeu sol·licitar-la a l'Ajuntament de Sant Gregori,
a l'adreça medi.ambient@girones.cat o a la
mateixa deixalleria omplint el full de sol·licitud.
Només podeu sol·licitar una targeta per habitatge
i serà enviada directament a casa vostra.
En podreu fer ús totes les persones residents a l'habitatge.
La sol·licitud de la targeta s’ha de fer a nom del titular del
rebut d’escombraries.
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PROGRAMA de PUNTS

M PTE

5%

DE

SCO

Segons el nombre de visites anuals a la deixalleria es poden escollir
una sèrie d'obsequis o bonificacions que caldrà sol·licitar a
l'Ajuntament*:

Descompte del 5%
en els rebuts de deixalles
municipals aplicable als
rebuts del següent any.
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VISITES/ANY

SCO

(les dades del nombre de
visites es recolliran el 31 de
desembre de cada any).

M PTE

DE

10%

Descompte del 10%
en els rebuts de deixalles
municipals aplicable als
rebuts del següent any.
(les dades del nombre de
visites es recolliran el 31 de
desembre de cada any).
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VISITES/ANY

*els punts es consumeixen amb l’entrega del regal o bonificació.
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PROGRAMA de PUNTS
Segons el nombre de visites anuals a la deixalleria es poden escollir
una sèrie d'obsequis o bonificacions que caldrà sol·licitar a
l'Ajuntament*:

Bosses de selectiva
Bosses per a la recollida
selectiva del vidre, paper i
envasos.

Cubell d'orgànica
recipient airejat de 7 litres
per abocar les restes
orgàniques domèstiques.

*els punts es consumeixen amb l’entrega del regal o bonificació.
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10

VISITES

10

VISITES

PROGRAMA de PUNTS
Segons el nombre de visites anuals a la deixalleria es poden escollir
una sèrie d'obsequis o bonificacions que caldrà sol·licitar a
l'Ajuntament*:

Contenidor d'oli domèstic
Garrafa per l'oli domèstic:
recipient d'1 litre per
emmagatzemar l'oli vegetal
usat de la cuina.

30 Bosses orgànica
30 bosses compostables:
bosses biodegradables
per la recollida de la
fracció orgànica.

10

VISITES

5

VISITES

*els punts es consumeixen amb l’entrega del regal o bonificació.
7

TENS UN DUBTE AMB ALGUN RESIDU?
En cas de dubte amb algun residu podeu consultar on llençar-lo
a la web:

www.residuonvas.cat

Pots descarregar-te l’aplicació per mòbil o tauleta, gratuïtament.

També pots adreçar-te a l'Àrea de Medi Ambient del Consell
Comarcal del Gironès al telèfon 972 21 32 62
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RECICLATGE D’ENVASOS
A nivell domèstic els envasos són un dels residus que més es
generen. Però no tots els envasos són reciclables. Quan un envàs
no es pot reciclar és un impropi i en aquest cas s’ha de tirar al
rebuig.

Com saber si un envàs es pot reciclar?
Comprova que tingui aquest símbol:

Podeu trobar el mapa detallat de la majoria dels contenidors del
municipi a la web municipal:

www.santgregori.cat/reciclatge
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CONSELLS I BONES PRÀCTIQUES
ENVASOS de PLÀSTIC,
LLAUNES, AEROSOLS
I BRICS
Representen el 60% en volum del total
de residus que generem!
És molt important comprovar que tenen
el símbol de reciclatge. (pag 9)

VIDRE ENVÀS
Buideu abans el líquid que conté.
No cal treure les etiquetes de les
ampolles. Els taps de plàstic o
d'alumini s'han de treure i van al
contenidor groc.

PAPER I
CARTRÓ
Plegueu el cartró abans de
dipositar-lo al contenidor blau.
No deixeu les caixes tirades al
costat dels contenidors.
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CONSELLS I BONES PRÀCTIQUES
REBUIG
Al rebuig hi va tot el que no es pot
dipositar als altres contenidors.

MOLT IMPORTANT! No aboqueu cendres
del foc calentes als contenidors.

ORGÀNICA
Deixeu sempre la tapa tancada del
contenidor d’orgànica.
Utilitzeu bosses 100% compostables.
Les bosses de plàstic normals no són
biodegradables.
MÉS CONSELLS
> No deixeu residus al costat dels contenidors.
> No dipositeu joguines, penjadors de plàstic o galledes al
contenidor groc, s'han de portar a la deixalleria.
> Eviteu deixar recipients de vidre a l’exterior dels contenidors.
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PUNTS VERDS
Els punts verds estan situats en diferents sectors del
municipi i és on podem abocar les restes de poda
vegetals particulars.
Per a grans quantitats de poda ens podem adreçar a la deixalleria.

SANT GREGORI

Urb. Soler
i Patel
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Taialà

Les empreses de jardineria poden portar les restes de
poda a la deixalleria municipal amb prèvia acreditació
de l’Ajuntament.

COMPOSTADOR
El compostatge casolà és un procés
natural de descomposició, a través del
qual les restes de jardí, de l’hort i de la
cuina es transformen en un adob natural,
el compost, sense consum d’energia i
sense aplicació de productes químics.
Les restes de compost poden ser
escampades al mateix jardí, per adob a
l’hort o per plantes.

SCO

Podem tirar tot tipus de restes orgàniques
vegetals així com restes d’aliments.

M PTE

DE

15%

Es concedirà una bonificació a la quota, en la taxa
d’escombraries municipal si es disposa d’un
compostador domèstic.
*el descompte del compostador és acumulable amb els
descomptes de la targeta deixalleria.
Cal inscriure’s prèviament al registre de compostadors
a les oficines municipals de l’Ajuntament de Sant
Gregori i el compostador serà revisat periòdicament.
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CONSELLS PER ADQUIRIR
UN BON COMPOSTADOR
Convé tenir molt presents aquests consells:
> Per a cases amb jardí de fins a 100 m2 i horts de 50m2, és adequat
un compostador de 300 litres. Per a majors dimensions de jardí o
hort el millor és un compostador de 600 litres o superior.
> Material reciclat i resistent.
> Lleuger i fàcil de muntar.
> Ben airejat.
> Facilitat per extreure el compost.

IF

CIÓ
ICA

BON

10€

L’Ajuntament de Sant Gregori bonificarà
en 10 euros la compra d’un nou
compostador.
Convé omplir la sol·licitud a l'Ajuntament
de Sant Gregori on s'hauran d'especificar
les dades bancàries per fer l'ingrès.
És obligatori aportar la factura de
compra.
*les bonificacions seran efectives fins a esgotar la partida.
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ALTRES BONIFICACIONS
Ó
ACI
FIC
I
N
BO

15%

Les famílies nombroses o monoparentals que
estiguin empadronades i resideixin en el
municipi tindran una bonificació del 15% de la
quota.
Tanmateix aquesta bonificació només tindrà lloc
quan els ingressos ponderats de la família no
superin 5,5 vegades el salari mínim
interprofessional.

LA
TAR
L
U
S
Ó
CON FICACI
I
N
O
B

Persones majors de 65 anys empadronades i
que resideixen soles un un habitatge aïllat o en
un habitatge del nucli urbà poden demanar a
les oficines municipals un descompte o la
gratuïtat de l'impost municipal de deixalles.

Aquestes bonificacions es faran a petició dels interessats a les
oficines municipals de l’Ajuntament, els quals hauran d’acreditar
tenir-hi dret presentant la documentació que es requereixi.
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AJUNTAMENT DE SANT GREGORI
Avinguda Girona, 33
Dill. a Div. de 08.00 h a 15.00h / Diss. de 09.00 a 13.00 h (excepte mes d'agost)
Tel. 972 428 300
ajuntament@santgregori.cat
www.santgregori.cat
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS
Tel.: 972 21 32 62
medi.ambient@girones.cat
www.girones.cat

