Deixalleria municipal
La Deixalleria és una instal·lació que permet fer una recollida selectiva d'aquelles fraccions dels residus
municipals per a les quals no hi ha sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics. Els
usuaris d'aquest servei poden classificar els diferents tipus de residus domèstics (tant els reciclables
com els especials) i dipositar-los selectivament, en contenidors separaTelèfon: 93 714 35 50
Horari: De dimarts a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 18.30 h; dissabtes, de 10 a 14 h; diumenges, de
9 a 14 h; dilluns i festius, tancat.
USUARIS:
Particulars i comerciants.
Residus admissibles
Residus Municipals i assimilables:
-Paper i cartró
-Vidre (envasos i pla)
-Envasos lleugers
-Plàstics
-Ferralla i metalls
-Ferralla electrònica
-Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses
-Runes procedents de petites obres domèstiques
-Voluminosos
-Restes de poda
-Fusta
-Roba usada
-Ampolles de cava
Residus Especials:
-Pneumàtics
-Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri
-Bateries
-Dissolvents
-Pintures
-Aerosols
-Piles
-Olis vegetals
-Olis minerals
-Frigorífics i electrodomèstics amb CFC
-Envasos tòxics

-Productes particulars
-Fibrociment
-Fibra de vidre
Residus no admissibles
Els materials que no es poden acceptar en una Deixalleria pel risc que poden comportar sobre la salut
dels usuaris i dels treballadors de la Deixalleria són:
-Escombraries domèstiques o altres materials barrejats.
-Residus industrials.
-Restes anatòmiques, medicaments i residus infecciosos.
-Residus radioactius.
-Productes procedents de decomís.
-Deixalles o femtes produïdes en escorxadors i laboratoris.
-Residus generats per activitats mineres o extractives.
-Residus ramaders o agrícoles.
-Qualsevol altre material que, pel seu contingut o forma de presentació, pugui qualificar-se de perillós.
Visites programades
La Deixalleria, com a element del procés d'educació dels ciutadans en matèria ambiental, podrà ser
visitada amb finalitats pedagògiques i educatives . Per això, romandrà oberta a qualsevol centre,
institució, organisme o particular que desitgi visitar-la.
Característiques del servei
Regidoria responsable:
Regidoria de Sostenibilitat i Medi Natural
Forma de gestió:
Indirecta
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