Els plàstics
d’hivernacles
tenen
el seu lloc

coberta d’hivernacles?
S’han habilitat punts de
recollida on l’agricultor podrà
dur les cobertes d’hivernacles
de plàstic i on us informaran
més detalladament.
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5 On es pot portar el plàstic de
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Recollida de plàstics de coberta
d’hivernacles al Maresme
i el Baix Llobregat

Gestors per
al reciclatge
DL: B-40.358-2003

DEIXALLERIA DE VILASSAR DE MAR
Polígon Industrial Els Garrofers
Camí del Mig, s/n
08340 - Vilassar de Mar
Tel. 902 42 24 00
Horari d’informació: de 8 a 15 h
COOPERATIVA AGRÀRIA SANTBOIANA, SCCL
Pont Les Salines
08830 - Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 654 51 30
Horari d’informació: de 9 a 13 h i de 15 a 19 h

Punt de recollida
Hivernacles

Amb la vostra col·laboració
aconseguirem més millores
per al medi ambient
Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
Junta de Residus

Residus de plàstic de
coberta d’hivernacles

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
Junta de Residus

Recollida de plàstics de coberta d’hivernacles
Una vegada acabada la seva vida útil, els plàstics emprats en les cobertes
d’hivernacles es converteixen en residus i cal tractar-los com a tal

1 Per què cal recollir aquests

3 Quins tipus de plàstics
es recullen?
Els plàstics emprats com
a coberta d’hivernacle i túnel
(polietilè de baixa densitat
transparent).

residus emprats en les
cobertes d’hivernacles?
Perquè aquest plàstic es
reciclarà i tornarà a ser
material útil per fabricar
productes. D’aquesta
manera, millorarem la gestió
mediambiental de les
explotacions agrícoles.

s’ha de portar?
- No hi ha d’haver barrejats
materials estranys com ara
fustes, canyes, ferros, cartons,
pedres, restes vegetals, etc.
- El contingut de terres no pot
ser superior al 5% en pes.
- Cal seguir les instruccions
donades en cada punt de
recollida.
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La seva recollida selectiva
i el premsatge en bales, per
facilitar el seu transport
posterior a la planta
de reciclatge.
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2 Quina solució s’ofereix?
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4 En quines condicions
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