#MagradaTerrassa

El que cal saber
de la taxa de residus

L’Ajuntament està compromès
a millorar la neteja i la recollida
selectiva

Què paguem amb la taxa?
La gestió dels residus comporta uns costos per a la ciutat (recollida, transport,
tractament, cànon per tona de resta). Actualment amb la taxa paguem el 75%
d’aquests costos.

Any 2016
- Augment de la plantilla fixa d’Eco-Equip: 17 persones.

Terrassa és de tothom
Cal mantenir la ciutat neta i endreçada

- Contractacions temporals: 20 persones.
· 12 persones per a la campanya de la fulla i el Nadal.
· 8 persones per a la recollida de mobles.
Recollir

Transportar

Tractar residus
per separat

- Renovació de la flota: 21 vehicles.
- 240 nous contenidors d’orgànica de càrrega lateral.

Què podem fer per reduir costos?

Any 2017

Reciclar bé els residus, ja que estalviarem en recursos, en el tractament
i en el cànon per tona de resta
aportada. I, a més, mantindrem la
ciutat més neta i col·laborarem en la
millora del medi ambient i de la salut.

- Increment de la plantilla fixa: 15 persones.
- Nova ruta de càrrega lateral i compra de 2 vehicles específics.
- Reforç de la inspecció: 14 persones més.
- Increment del control policial de l’abandonament de residus.
- Campanya de sensibilització i comunicació: 9 agents d’informació i edició
de material de suport.

Bonificacions

Per molts recursos que invertim,

La taxa preveu tot un seguit de bonificacions en funció de la situació
econòmica i les característiques de les famílies i també per bones
conductes ambientals. Hi ha una bonificació per ús de les deixalleries
(fins a un 20%) i una altra per fer autocompostatge amb els residus
orgànics (50%).
Bonificacions per
bones conductes
ambientals

Deixalleries

Compostatge

-20%

-50%

sense la teva col·laboració no podrem millorar.
Reciclar bé no és una opció, és la teva responsabilitat.

Més informació a: www.terrassa.cat/residus

Imprès sobre paper reciclat
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Separa,
col·loca i
recicla bé
els residus
Separar els residus a casa i dipositar-los als contenidors de cada fracció és
una obligació segons la normativa vigent.

VIDRE

ENVASOS

Ampolles i
pots de vidre

Envasos de
plàstic i
porexpan
Brics
Llaunes
Aerosols
Taps
metàl·lics
Paper
d’alumini
Paper de
plàstic

PAPER I
CARTRÓ
Diaris i
revistes
Envasos i
caixes de
cartró
Bosses de
paper
Folis
Paper de
regal

ORGÀNIC

RESTA

Restes de
menjar
Closques
d’ou
Taps de suro
Bosses
d’infusió
Marro
del cafè
Paper de
cuina brut
Restes
de jardineria

Restes
d’escombrar
Burilles
Compreses i
tampons
Bolquers
Bolígrafs
Excrements
d’animals
Joguines
Paelles
Restes de
ceràmica
Fregalls

Truca al servei
de recollida
de mobles
900 720 135

10:30

Recollida de mobles

900 720 135

Els mobles o estris vells poden dur-se a la deixalleria o dipositar-se en els llocs
indicats de la via pública, atenent les indicacions següents:

Truca al
telèfon gratuït
900 720 135

Et diran el dia i el lloc
on cal deixar-los

El servei els
passarà a recollir

Porta
els residus
especials a la
deixalleria
Fes ús de les deixalleries i aconsegueix fins a un 20% de bonificació en la taxa
sobre la gestió de residus.

Deixalleria Municipal

Deixalleria Municipal

Can Casanovas

Terrassa Neta

Ctra. de Rubí, 341
93 786 08 99

Ctra. N-150, km 14,6
93 731 54 24

Deixalleria Mòbil
Parades a cada barri
(72 parades)

Residus que s’admeten a les deixalleries municipals
*Sancions de fins a

6.000 €

Qui embruta
paga!

Està prohibit deixar
abandonats al carrer
mobles, matalassos,
frigorífics, fustes...
No només embruten la
ciutat sinó que, a més,
poden ser perillosos
per a la ciutadania.

* Sancions recollides dins de l’Ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió dels residus de Terrassa.

Bateries, bombetes i fluorescents, càpsules de cafè i infusions, dissolvents,
electrodomèstics, enderrocs d’obres menors i reparació domiciliària, envasos
lleugers, ferralla i metalls, fustes, mòbils, olis minerals (cotxe), olis vegetals
(cuina), paper i cartró, piles i acumuladors, pintures, pneumàtics, porexpan,
radiografies, residus voluminosos, restes vegetals de jardineria, tèxtils, tòners,
vernissos, vidre pla.

Residus que s’admeten a la deixalleria mòbil
Bateries, bombetes i fluorescents, càpsules de cafè i infusions, electrodomèstics petits, ferralla i metalls, mòbils, olis minerals (cotxe), olis vegetals (cuina),
piles.

Més informació a: www.terrassa.cat/residus

