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Benvolguts conciutadans, benvolgudes conciutadanes,

El 28 de febrer de l'any passat inauguràvem la nova Deixalleria
Municipal en un acte públic presidit pel conseller de Medi
Ambient i Habitatge, l'Honorable Salvador Milà. Va ser una
celebració multitudinària que va provocar la curiositat envers
una nova instal·lació ambiental llargament promesa però que
no es va concretar fins llavors.

El resultat ha estat molt positiu: tenim una Deixalleria Municipal
agradable d'utilitzar, fàcil d'accedir-hi, ben gestionada des del
punt de vista ambiental, energèticament ecològica gràcies a
la instal·lació de dos sistemes d'energia solar i directament
comunicada amb l'Escola Municipal de Formació "SAFA" per
convertir-la en una instal·lació d'educació ambiental.

Cada vegada més blanencs i blanenques fan servir de forma
habitual aquesta instal·lació municipal gratuïta per a l'usuari
particular i, d'aquesta manera, evitem la contaminació del
nostre entorn, disminuïm el volum de deixalles que van a
l'abocador i potenciem el reciclatge.

Amb aquest butlletí iniciem un nou període en què regularment
anirem informant dels resultats ambientals de la Deixalleria
Municipal i de les possibilitats que ens ofereix, que encara no
són prou conegudes.

Gràcies per utilitzar aquesta infraestructura ecològica, que és
el que ha permès que sigui tot un èxit ciutadà.

Argemir González Estévez
Tinent d'alcalde de Medi Ambient,

Obra Pública i Serveis Socials

Com funciona la Deixalleria
La Deixalleria és una instal·lació municipal on es poden portar tots aquells
residus que no tenen un contenidor específic al carrer.

Té com a objectiu principal separar el màxim de residus per així poder
aprofitar-los de nou i reduir-ne la quantitat dels residus que va a parar
als abocadors o bé a les incineradores.

És un servei gratuït per als usuaris particulars, sempre que no aportin
grans quantitats de certs materials impropis d'un ús domiciliari. En
canvi, els industrials i els comerços han de pagar per aquells residus
que tenen un cost de gestió, com són la runa, la fusta, el rebuig, l'esporga
i determinats residus especials (pintures, aerosols, dissolvents, ...). Per
a més informació, es pot consultar l'Ordenança Reguladora dels preus
públics per a la utilització de la Deixalleria Municipal de Blanes a la
pàgina web http://www.blanes.net/.

Els usuaris han de portar fins a la instal·lació els residus admesos amb
un simple passeig, un cop de cotxe o bé amb transport públic. La
Deixalleria no realitza el servei de recollida domiciliària de
residus voluminosos.  Per aquest servei heu de trucar al telèfon
972 336 509 a través del qual acordareu el dia i l'hora de recollida.

La Deixalleria Municipal és un servei gratuït per als usuaris particulars. Fes-la teva!

La Deixalleria permet tornar a aprofitar
certs residus voluminosos i perillosos
que d’altra manera anirien a parar als
abocadors o incineradores.

Més informació

SIGUES CÍVIC: No abandonis els mobles a la via pública.
Si vols desfer-te d’un moble, porta’l a la Deixalleria Municipal
o truca al tel. 972 336 509 i vindran a buscar-lo gratuïtament.
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Materials admesos A la Deixalleria podem portar els següents residus:

Materials no admesos

Materials reutilitzables
(són aquells que es tornen a fer servir):

Ampolles de cava
Roba i calçat
Mobles, electrodomèstics, aparells d'informàtica i altres 
materials en bon estat

Materials recuperables
(són aquells que es transformen per tornar-los a utilitzar):

Fusta
Paper i cartró
Ferralla, cables, metalls diversos (plom, acer inoxidable, 
alumini, ...)
Vidre pla transparent, vidre armat, de color i mirall i 
envasos de vidre
Oli usat de cuina
Radiografies
Restes vegetals

Envasos que cal reduir
(envasos d'un sol ús):

Envasos de plàstic, plàstic film, porexpan, brics i llaunes 
fèrriques i d'alumini

Materials perillosos per al medi ambient
(són aquells que no poden gestionar-se com a residus ordinaris
i han de rebre un tractament especial per evitar efectes
perjudicials en el medi ambient o la salut de les persones):

Piles, fluorescents i termòmetres
Material electrònic
Tòners i cartutxos d'informàtica
Oli mineral de motor
Bateries
Neveres
Pneumàtics
Residus perillosos: productes de bricolatge (pintures,
dissolvents, coles, etc), productes de neteja, insecticides
i plaguicides d'ús domèstic, aerosols, cosmètics

Material explosiu: bengales, petards
 Bombones de gasos (de butà, càmping gas, oxigen i altres)

i extintors
Material radioactiu: detectors de fum, parallamps, etc.
Envasos i restes de medicaments
La fracció orgànica dels residus domèstics
Residus sanitaris (agulles, etc)

 Vehicles fora d'ús (cotxes, motocicletes)
Uralita
Residus industrials en grans quantitats

Aquests residus tenen una gestió diferenciada de la resta i
per aquest motiu no s'accepten a la Deixalleria.

Horari

Deixalleria Municipal de Blanes
Ctra. de Malgrat, 14
El nostre telèfon és el 972 338 092



Usuaris de la Deixalleria

Els usuaris que utilitzen la Deixalleria són
ciutadans particulars, petites indústries,
empreses de serveis, comerços i serveis
públics, tots ells establerts en el municipi
de Blanes. Cadascun d'aquests disposa d'un

carnet d'usuari amb un color específic per tal de facilitar
l'enregistrament estadístic de dades. Hem lliurat un total de
2.919 carnets, repartits cada mes de la següent manera:

Fins al moment, el nombre de carnets realitzats es distribueixen
amb els següents percentatges en funció del tipus d'usuari:

Visites de la Deixalleria

Tot seguit es detalla l'evolució de les visites rebudes de tots els
usuaris durant aquest període:

Qui fa servir més la Deixalleria?

D'entre tots els usuaris, obtenim els següents percentatges de
visites de cadascun:

Quin dia de la setmana es visita més la Deixalleria?

Durant aquests 349 dies d'obertura, el dia de la setmana amb
més visites ha estat:

En aquest període s’han aportat 1.734
tones de residus, que representen 46,4
kg per habitant. D’aquests hem recuperat
694 tones (18,6 Kg per habitant) i hem
evitat que vagin a parar a l’abocador 49
tones de residus perillosos.

Primers resultats estadístics (del març de 2004 a l’abril de 2005)

Dels 2.919 carnets fets fins ara, hi ha
un total de 2.485 que són de particulars!

Encara no tens el teu carnet?
Vine i col·labora en la bona gestió dels
residus al teu municipi.

2.485 - 85,1% 377 - 12,9% 43 - 1,5% 14 - 0,5%

Particulars

Petits industrials i serveis

Comerços

Serveis públics

El mes amb major nombre de visites
va ser el juny, amb una mitjana de 44
visites al dia.
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Particulars 60,5 %

Petits industrials i serveis 28,3 %

Comerços  3,9 %

Serveis públics 7,3 %

DIMARTS

Quins són els residus que més vegades es porten
a la Deixalleria i quins els que menys?

Quin ha estat el barri més participatiu?

Els barris més participatius pel que fa a nombre de visites han estat:

Sortides de materials

Durant aquest període s'ha gestionat un total de 1.734.385 Kg de
residus, repartits en un total de 538 viatges cap al seu destí. Els
residus més nombrosos en quantitat (Kg) de sortides han estat:

�

Destinació dels materials

Tots els materials recollits són transportats fins al destí
mediambientalment més correcte:

Fustes
Runes
Ferralla i metalls
Paper i cartró
Voluminosos
Vidre
Material electrònic

Termòmetres
Radiografies
Pneumàtics

Tòners
Bateries

Fluorescents i piles
Neveres

Residus especials

Centre 2.460 visites

Mas Borell 1.266 visites

Els Pavos 1.068 visites

Polígon Industrial Estació 908 visites

Els Pins 750 visites

803.000 kg

382.300 kg

151.022 kg

127.820 kg

101.610 kg

57.134 kg

44.270 kg

25.225 kg

17.220 kg
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material electrònic

Neveres

Abocador
135.440 Kg

7,81 %

Dipòsit de runes
803.000 Kg
46,30 %

Reciclatge
694.387 Kg
40,04 %

Compostatge
44.270 Kg
2,55 %

Tractament especial
48.915 Kg
2,82 %

Reutilització
8.374 Kg
0,48 %
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