
QUÈ FAS EL CAP DE SETMANA?CAT
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QUÉ HACES EL FIN DE SEMANA?

QU’EST-CE QUE VOUS FAIT LE WEEKEND?
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QUÈ ÉS LA DEIXALLERIA MUNICIPAL?

La Deixalleria Municipal de Roses és una instal·lació inaugurada
l’any 2003 i gestionada per l’empresa Gestió Mediambiental de
Roses SL (ROSESNET), que està al servei de tota la ciutadania i de
les empreses de Roses, perquè tothom hi pugui aportar, voluntà-
riament, les deixalles de forma pràctica i ràpida, garantint que
seran tractades i reciclades.

PER QUÈ HI HE DE PORTAR ELS RESIDUS?

» Perquè la majoria dels residus que hi aportem es destinaran 
a instal·lacions perquè es reciclin i es transformin altre cop 
en matèria primera.

» Per estalviar l’espai que aquests residus ocuparien a l’abocador
comarcal, i així allargar la vida útil d’aquesta instal·lació.

» Perquè evitem la contaminació de l’entorn mediambiental 
que aquests residus poden causar, especialment els tòxics i 
perillosos.

» Perquè molts són voluminosos i no caben en els contenidors 
que tenim al carrer.



ON ESTÀ SITUADA LA DEIXALLERIA?

La Deixalleria Municipal està situada a les instal·lacions de 
l’empresa ROSESNET, a la carretera de les Arenes s/n.

Mossos Esquadra

Deixalleria

Depuradora

Cadaqués »

IES. Illa de Rhodes« Figueres 



QUIN HORARI TÉ LA DEIXALLERIA?
De dilluns a divendres

De 8 h a 13 h i de 16 h a 19 h

Dissabte

De 9 h a 14 h i de 16 h a 19 h

Diumenge

De 10 h a 14 h

HE DE PAGAR PER PORTAR-HI ELS RESIDUS?

Per als particulars, les aportacions a la Deixalleria Municipal són
sempre gratuïtes, mentre no es sobrepassin unes quantitats 
màximes establertes per alguns tipus de residus.

Les empreses i els establiments comercials del municipi, per sota
de determinades quantitats d’alguns residus, no han de pagar,
mentre que, per sobre d’aquestes quantitats, s’aplica una taxa per
quilogram o per unitat de residu aportat.

A l’entrada de la Deixalleria hi trobareu sempre un taulell 
informatiu amb la relació dels preus de cada residu.



OBTINC ALGUN BENEFICI PER SER USUARI 
DE LA DEIXALLERIA?

Els usuaris de la Deixalleria degudament registrats tenen dret a 
una bonificació de la taxa anual d’escombraries. Per a poder-se’n
beneficiar, només cal un número mínim de visites a l’any, que 
varia en funció de si es tracta d’un particular o d’un comerç.

Adreceu-vos a l’Ajuntament per a més informació sobre el nombre
de visites necessàries i els percentatges de bonificació.

QUINES NORMES HE DE RESPECTAR 
A LA DEIXALLERIA?

Dins de la Deixalleria:

» Heu d’adreçar-vos al responsable de la instal·lació, que 
registrarà la vostra entrada, i us ajudarà en el que us calgui.

» Dipositeu els residus als contenidors corresponents, sense 
barrejar els materials, ja que pot suposar un risc de contami-
nació, i a més suposa una dificultat per a reciclar-los.

» Mai deixeu cap material fora del recinte de la Deixalleria.



QUÈ HI PUC PORTAR, A LA DEIXALLERIA?

Residus de caràcter ordinari

» Paper i cartró

» Plàstics, brics, llaunes i envasos en general

» Vidre (ampolles)

» Vidre pla armat, glaçat i miralls (finestres, portes...)

» Ferralla i metalls diversos (coure, plom, alumini...)

» Roba vella i sabates

» Residus voluminosos (mobles, fustes, matalassos 
i trastos vells...) i electrodomèstics sense CFC 
(microones, rentadores...)

» Residus electrònics (mòbils, ràdios i TV, ordinadors,
impressores...)

» Restes de jardineria

» Runes i residus generals de la construcció



QUÈ HI PUC PORTAR, A LA DEIXALLERIA?

Residus considerats especials

» Olis minerals (de vehicle)

» Olis vegetals de cuina

» Fluorescents i bombetes

» Bateries

» Piles

» Pintures, dissolvents i vernissos

» Esprais, aerosols i productes de neteja

» Radiografies i materials de fotografia

» Pesticides i plaguicides

» Pneumàtics

» Neveres

» Medicaments

!



I PER ÚLTIM, RECORDEU QUE...

» També podeu trucar a ROSESNET perquè us recullin a domicili
(gratuïtament segons la quantitat) determinats residus, si no
teniu mitjans propis per a portar-los a la Deixalleria. En aquest
cas, haureu de treure al carrer els residus el dia i l’hora convin-
guts amb l’empresa.

» Podeu utilitzar igualment els contenidors de recollida selectiva
del carrer per a fer el vostre reciclatge

» No és permès deixar cap tipus de residu fora dels contenidors 
del carrer, ni abocar-los en cap espai públic o privat

» El millor residu és aquell que no existeix i, per tant, hem de 
procurar generar el mínim de residus, i reutilitzar-los sempre 
que es pugui

MÉS INFORMACIÓ

Ajuntament de Roses. Àrea d’Enginyeria, Serveis i Medi Ambient 
T. 972 25 24 00 | F. 972 15 29 60 | areaenginyeria@roses.cat

Gestió Mediambiental de Roses SL (ROSESNET) 
T. 972 25 70 05 | F. 972 25 31 64 | info.rosnet@terra.es

Policia Local de Roses
T. 972 15 37 15 | policia@roses.cat


