Com pots demanar el
carnet d’usuari?
A través de la pàgina web de l’AMB
https://deixalleries.amb.cat/ca/
O presencialment a la deixalleria fixa, portant un
rebut del subministrament d’aigua.
Deixalleria fixa

El millor
residu és el
que no es
produeix.

Carrer del Rector Colom, 2 (al costat del
cementiri)
93 668 39 21
ajuntament@molinsderei.cat
Horaris d'obertura
Tot l'any
De dilluns a dissabte de 8 a 14h i de 15 a 18h
Diumenge de 9 a 13h
Si canvies de domicili cal actualitzar les teves
dades amb el nou contracte de l’aigua.

Com puc saber les
vegades que he
utilitzat la deixalleria
aquest any?
Pots consultar les entrades que has fet al web
https://deixalleries.amb.cat/ca

Utilitzar la
deixalleria
té premi.
Com més fas servir la
deixalleria més hi guanyes.

Per un
món més
sostenible,
recicla.
Més info a :
http://canvidhabits.amb.cat/ca/residus

El carnet de la deixalleria et permet obtenir un
descompte de fins al 14% en la taxa metropolitana
de tractament de residus (TMTR), que es paga en el
rebut de l’aigua.
I també segons les ordenances fiscals de 2021 a
Molins de Rei pots tenir una bonificació en la taxa
per la recollida i transport de residus d’origen
domèstic (en un període mínim de 6 mesos) de:
* 6 entrades a l’any a la deixalleria, el 35% (29€ d’estalvi)
*

De 7 a 10 entrades a l’any, el 45% (37€ d’estalvi)

*

Més de 10 entrades a l’any, el 50% (41€ d’estalvi)

Què és una deixalleria?
És un espai públic on es recullen per separat els
elements que ja no són útils a casa i que, en canvi,
poden reciclar-se. També s'hi han de dur els que
poden ser tòxics, per fer que rebin el tractament
adequat.

Qui pot utilitzar-la?

Quan passarà pel meu
barri?
*

Primer dimarts de cada mes, tarda

16h - 18h: c. Sant Isidre / c. Albert Pujol. El Canal
18h - 20h: Pg. de Pi i Margall / c. del Canal de la
Infanta. El Canal
*

Segon dimarts de cada mes, tarda

El servei de deixalleria va destinat als particulars,
entitats, oficines, comerços i petits industrials.

16h - 18h: c. de Ca la Còrdia (Centre Cívic). Riera Bonet
18h - 20h: c. Sant Antoni M. Claret, 4. Al costat del
pas soterrat. Les Conserves

Cost del servei

*

El servei és gratuït pels particulars que facin ús de
la deixalleria.
Empreses, professionals, institucions i entitats estan
sotmesos al pagament de les tarifes establertes en les
ordenances fiscals vigents.

Utilitza també les
deixalleries mòbils
Et volem acostar el servei de deixalleria a casa perquè
no t’hagis de desplaçar per residus de petites
dimensions (oli de cuina, piles, medicaments,
bombetes, fluorescents, aparells electrònics petits...).

Tercer dimarts de cada mes, tarda

16h - 18h: Pl de la Pau (Centre Cívic). L'Àngel
18h - 20h: c. Camí Antic de Sta. Creu d'Olorda / c. de
Ferrer i Guàrdia (Torrent de l'Hospital). Can Graner
*

Quart i cinquè dimarts de cada mes, tarda

16h - 18h: c. Bonavista / Pl. del Mas. Bonavista
18h - 20h: c. de la Riera Nova, entre c. de Josefa
Trocha Cassà i c. de Jacint Verdaguer. Riera nova
*

Segon dissabte de cada mes, matí

10h - 11h: Crta. de la Rierada / Crta. de Molins de
Rei a Vallvidrera. Sant Bartomeu de la Quadra
11h - 12h: Av. de la Verge de Montserrat, associació
de veïns. Vallpineda
12h - 13h: Pl. de la Creu. Centre
13h - 14h: Rbla. de la Granja / C. dels Parcers. La Granja

