Gestió de residus municipals

Què és una deixalleria
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QUÈ ÉS UNA
DEIXALLERIA?

Què podem dur a la
deixalleria?

És una instal·lació que permet fer una
recollida selectiva d’aquelles fraccions
dels residus municipals per a les
quals no hi ha un sistema de recollida
domiciliària o uns contenidors específics al carrer. El servei de deixalleria
s’ha de considerar un sistema de
recollida selectiva.

Residus especials
(tòxics i perillosos)
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D’aquesta manera, amb un simple
cop de cotxe o un petit passeig, els
veïns d’un municipi poden classificar
ells mateixos els diferents tipus de
residus domèstics (tant els reciclables
com els especials) i dipositar-los
selectivament, és a dir, en contenidors separats.
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Residus municipals i assimilables
(valoritzables)

1

Paper i cartó
Vidre
Plàstics
Ferralla i metalls
Fustes
Teixits
Electrodomèstics que no contenen
substàncies perilloses
Altres residus (valoritzables)

1. Oficina de recepció i informació
Un operari supervisa i registra els residus
que entren a la deixalleria.

Esquema general de la planta
2. Tanca perimetral
És imprescindible que, fora de l’horari
d’atenció al públic, no es puguin introduir
a la deixalleria residus no controlats.

Pneumàtics
Fluorescents i llums de vapor
de mercuri
Bateries
Dissolvents
Pintures i vernissos
Piles
Electrodomèstics que continguin
substàncies perilloses
Olis minerals usats

3. Cobert d’emmagatzematge
dels residus especials
Cal protegir els residus especials de la
pluja per evitar que l’aigua pugui arrossegar i escampar substàncies tòxiques fora
de la deixalleria.

4. Plataforma o moll de descàrrega

5.Contenidors

Els particulars poden estacionar el seu
vehicle davant el contenidor adequat i
dipositar-hi els residus.

Poden ser de diferents tipus: oberts,
tancats (per a líquids, per exemple),
compactadors (per a residus
voluminosos com el paper), etc.

6.Vial d’accés per als vehicles
de càrrega
Els camions que s’han d’endur els
contenidors plens cap a la planta
de reciclatge o de tractament han de
disposar de l’espai necessari per
maniobrar amb independència del
trànsit de vehicles particulars.

Runes i restes de la construcció
d'obres menors
Residus verds (de jardineria)
Residus voluminosos (mobles
i altres)
El reglament del servei, aprovat per
l’entitat local titular de la deixalleria,
ha d’establir les condicions de lliurament dels residus i pot limitar la
relació de residus admesos quan
disposi d’un altre sistema adequat
per fer-ne la recollida selectiva.

Què cal saber
Actualment generem una quantitat enorme de residus. Cadascun de nosaltres
omple, cada any, 4 contenidors i mig. A Catalunya es produeixen anualment
2.800.000 tones de residus municipals, i la major part van a parar a un abocador.
Molts d’aquests residus podrien haver-se evitat amb un consum més
responsable: defugint, per exemple, embalatges superflus, envasos no
retornables i productes d’un sol ús.
Moltes fraccions d’aquestes escombraries (paper i cartó, vidre, ferralla i metalls,
tèxtil, etc.) podrien haver-se recollit per separat per reciclar-les i aprofitar-les.
Cap residu especial (tòxic o perillós) com ara medicaments, fluorescents,
llums de vapor de mercuri, bateries, dissolvents, pintures, vernissos, piles,
electrodomèstics amb CFC o olis minerals usats no hauria d’haver anat a parar
mai a la bossa de les escombraries.
La recollida selectiva és l’eina principal perquè no vagin a parar a l’abocador o a la incineradora aquelles fraccions de les escombraries que poden
ser aprofitades i reciclades ni aquells residus d’especial toxicitat i
perillositat. La recollida selectiva permet que aquells residus que no hem
pogut evitar deixin, almenys, de ser un problema per al medi ambient.
A Catalunya, per tal d’oferir als ciutadans un servei de deixalleria complet i
còmode, es preveu la construcció d’una àmplia xarxa de més de 200 instal·lacions
d’aquesta mena abans de l’any 2000.
És imprescindible que cadascun de nosaltres col·labori en la recollida selectiva i
utilitzi el servei de deixalleria per a aquelles escombraries que no es recullen
domiciliàriament però que han de recollir-se per separat.
Aquesta és una de les coses que tu pots fer pel medi ambient.
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