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Reciclar té premi
L’Entitat Metropolitana del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
té un programa per incentivar l’ús dels punts verds. Ara la protecció del medi
ambient per mitjà del reciclatge té premi.
Joan Àngel Frigola

Fer ús habitual dels punts verds o deixalleries pot merèixer
una bonificació de fins un 14% en l’import de la Taxa metropolitana de tractament de residus que s’inclou en el rebut de
l’aigua. Per aconseguir-la només cal adreçar-se a qualsevol
punt verd o deixalleria amb el rebut o la factura de l’aigua i
demanar el carnet d’usuari de deixalleria. Si no hi ha una
aglomeració especial de gent a la instal·lació, els operaris fan
el carnet a l’instant.
Tenen dret a obtenir aquest carnet totes les persones usuàries habituals de les deixalleries que siguin titulars del contracte de subministrament d’aigua. Això vol dir un carnet per
unitat familiar. En el cas de les persones en règim de lloguer
amb el contracte del subministrament d’aigua a nom del propietari, si volen tenir el carnet per obtenir la bonificació, hauran de fer el canvi de nom a través de la companyia subministradora d’aigua.
El carnet és de plàstic, de la grandària d’una targeta de
crèdit, amb una banda magnètica al revers. Cada vegada que
es fa ús del punt verd, els operaris passen el carnet per un
lector de la banda magnètica i les dades queden enregistrades. Al cap de l’any, es sumen les vegades que s’ha utilitzat
la deixalleria i s’obté una bonificació d’un 1% de la taxa de
tractament de residus per cada cop que se n’ha fet ús, amb
un màxim del 14%. Més de 10.000 famílies que han fet servir habitualment els punts verds durant l’any 2006 ja s’han
beneficiat d’aquesta bonificació, la qual s’aplicat en l’import
total anual de la taxa.
El carnet va a nom del titular del contracte de subministrament d’aigua, però la pot utilitzar qualsevol altre membre de
la família. És gratuïta. Només caldrà pagar 0,50 euros, en el
mateix moment de la sol·licitud, en cas de necessitar un duplicat. Barcelona té punts verds o deixalleries repartits pels
deu districtes de la ciutat i a l’Àrea Metropolitana n’hi ha més
de cinquanta.
Al punt verd o deixalleria, s'hi pot portar roba, calçat, petits
electrodomèstics i aparells d'informàtica, tòners i cartutxos
d'informàtica, ferralla domèstica (coberts, paelles, llevataps),
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cartrons de grans dimensions, metalls diversos (alumini, acer
inoxidable, plom, llautó), oli de cuina, radiografies, aerosols,
pesticides, piles i termòmetres, fluorescents i làmpades, pintures, coles, vernissos, dissolvents… També envasos de productes de neteja, olis minerals (cotxe, moto) i cosmètics, entre altres.
Més informació:
Telèfon 010
(0,55 euros + IVA cada 3 minuts o fracció des de xarxa fixa)

www.mediambient.bcn.cat
www.deixalleries.com
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Punts Verds de Barri
- Horari de dilluns a dissabtes:
de 8:30 a 14:00 i de 16:00 a 19.30 hores.
- Diumenges i festius: tancat.
- Clot. Parc del Clot, entre
c. Escultor Claperós i c. Coronel Sant Feliu.
- Zona de Collserola. C. dels Reis Catòlics,
al costat de l'escola Nabí.
- Horta-Guinardó. C. del Mas Casanovas.
- Sant Andreu. C. Sant Ildefons
(cantonada Rovira i Virgili).
- Poble Sec. Plaça de les Tres Xemeneies,
a la banda del c. Palaudàries.
- Gràcia. Plaça Gal·la Placídia.
- Sagrada Família. C. Lepant, 281-283,
cantonada amb Provença.
- Folch i Torres. Plaça Josep M. Folch i Torres,
a la banda del c. Reina Amàlia.
- Andrade. C. d'Andrade, 154,
cantonada amb c. Selva de Mar.
- Fort Pienc. C. d'Alí Bei (cantonada
c. Sicília - davant de l'Estació del Nord).

Ubicació dels
Punts Verds de Zona
- Horaris laborables, de dilluns a divendres:
entre les 8.00 i les 18.30 hores.
- Dissabtes: entre les 9.00 i les 13.00 hores.
- Diumenges: entre les 9.00 i les 13.00 hores,
excepte el de Vila Olímpica, que no obre aquest dia.
- Festius: tancat.
- Les Corts-Pedralbes. Av. Esplugues / Gran Capità.
- Collserola. C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt.
- Vall d'Hebron.
Av. de l'Estatut de Catalunya / Camí de Can Travi.
- Sant Andreu. C. Caracas, 46.
Entre Potosí i Tucumán.
- Vallbona. C. Castelladrall, 14
- Vila Olímpica. Av. Litoral, s/n.
Al costat de la benzinera.
- Montjuïc. C. del Foc, 56. Cantonada amb Cobalt.
- Mercabarna. Només per a caixes molt grans,
de plàstic i de fusta.
- Fòrum. Al districte de Sant Martí,
ubicat concretament a la Ronda Litoral, lateral mar,
sortida 24, passat el carrer de Josep Pla.
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