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Deixalleria Municipal 
Camí de les Pedreres, 6

 Æ No es permet tirar o abandonar residus a 
la via pública, al medi natural o en llocs di-
ferents dels especificats per l’Ajuntament.

RECORDEM

 Æ Cal disposar cada residu dins del conte-
nidor corresponent de manera separada i 
compactada. En cas del cartró és necessari 
el plegat de les caixes abans de diposi-
tar-les. Cal recordar la importància de 
separar correctament la fracció orgànica.

 Æ No es poden deixar els residus al terra de 
les àrees.

 Æ No es permet dipositar objectes volumino-
sos o altres residus no admesos a l’àrea. 
Cal transportar-los a la deixalleria  
municipal.

 Æ Cal respectar les instruccions d’accés a les 
Àrees d’Emergència, especialment fent ús de 
la targeta a l'obertura i tancament de la porta 
al sortir.

L’incompliment d’aquestes normes pot comportar sancions amb multes de 120 € fins a 1.500 € 
Segons l’article 32 de l’ordenança municipal de recollida de residus de Begur.

Espai Mas d’en Pinc 
Pg. Carmen Amaya, 12

begur.cat/serveis/mediambient
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ACCÉS A LA DEIXALLERIA PER A  
ACTIVITATS ECONÒMIQUES  

 Æ Aquesta targeta és indispensable per a totes les 
activitats econòmiques que accedeixen a la deixa-
lleria municipal de Begur.

 Æ La no utilització del servei de deixalleria per un 
període prolongat de temps pot comportar la 
baixa automàtica del sistema d’accés amb targeta. 

 Æ Aquesta targeta és personal i intransferible. 

Els dilluns de 9 a 13 h presencialment a l’Espai Mas d’en Pinc  
(Passeig Carmen Amaya, 12) portant tota la documentació 
sol·licitada. 

COM PUC SOL·LICITAR LA TARGETA?

Identifica't amb la targeta d’accés 

Respecta les normes i indicacions de circulació dins la 
deixalleria

Dirigeix-te al responsable de la deixalleria en entrar.

Compleix les indicacions que et facin els operaris de la 
deixalleria.

No es permet fumar dins del recinte.

No es permet l'entrada de menors no acompanyats per 
adults

No es permet deixar residus o materials fora del recinte de 
la deixalleria.

Els envasos dels productes considerats especials, s'han de 
lliurar a l’encarregat.

En cas de vessament d’algun producte, cal avisar 
l’encarregat.

No es permet barrejar diferents materials.

No es permet manipular objectes tallants o punxants sense 
guants.

NORMATIVA D'ACCÉS A LA DEIXALLERIA

NORMATIVA DE RESIDUS

En cas de no poder sol·licitar-la presencialment cal o enviar 
un correu electrònic a pap@begur.cat o contactar amb 
l’Àrea de Medi Ambient 872 214 977.

 Æ Nom comercial de l’activitat, titular (nom, 
cognoms o raó social) i correu electrònic, telèfon, 
i adreça. 

 Æ Fotocòpia DNI/NIF del titular o autoritzat en cas 
de venir un tercer.

 Æ Fotocòpia del número de compte (IBAN).

 Æ Fotocòpia de l´últim rebut d’autònoms del titular 
de l’activitat.  

RESIDUS ADMESOS

RESIDUS NO ADMESOS

Pneumàtics

Bateries i piles

Cables elèctrics

Cartutxos de tinta i tòner

CD-DVD-Disquets i cintes 
de vídeo

Extintors i butans

Càpsules de café

Ferralla

Ferralla electrònica

Fitosanitaris i envasos 
usats

Runa

Làmpades i fluorescents

Medicaments i cosmètica

Amiant (Uralita)

Enderrocs

Residus hospitalaris

Vehicles en desús

Residus ramaders o agrícoles 
produïts en fase d'explotació

Escombraries domèstiques

Fracció orgànica

Paper i cartró

Envasos de vidre

Vidre pla

Envasos de plàstic, llaunes 
i brics

Mobles vells

Roba i calçat

Restes de poda

Fusta

Grans electrodomèstics

Frigorífics i altres aparells 
amb equips de fred

Olis minerals i vegetals

Filtres d'oli

Comburents

Pintures, vernissos, coles i 
dissolvents

Aerosols

Àcids

Bases

Radiografies

Fitosanitaris

Agulles i objectes punxants

Reactius de laboratori

TARGETA D'ACCÉS
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En cas de pèrdua 

cal comunicar-ho 
a l’Àrea de Medi 

Ambient.


