
GESTIÓ DE LES DEIXALLES MUNICIPALS 

Composició de les escombraries 

domiciliàries  



GESTIÓ DE LES DEIXALLES MUNICIPALS 

Eviteu barrejar els residus i                                  

els desbordaments dels contenidors 

Bé! 
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Paper-cartró 

recollida dimarts i dv 

Envasos lleugers 

dimarts i div 

Vidre 

2 cops al mes 

Fracció orgànica 

de dimarts a diumenge 

Rebuig 

de dimarts  

a diumenge 

 

Residus especials 

MINIDEIXALLERIA 

Roba  Piles  Voluminosos 

dilluns  

DEIXALLERIA 

Restes 

jardins  

dilluns 
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Matèria orgànica 
Restes de menjar, fulles caigudes 

de plantes, etc. 

Mai deixar restes de poda al contenidor 

Recollida: de dimarts a diumenge 
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cubell de la  

fracció orgànica  

A on dipositar les deixalles orgàniques?:  

Restes de fruita i verdura 

Ossos i restes de carn  

Espines i restes de peix 

Paper de cuina i tovallons bruts 

Closques d’ous, de marisc i de mol·luscs 

Closques de fruita seca 

Rosegons de pa  

Menjar en mal estat  

Marro de cafè i restes d’infusions 

Olis vegetals usats          

     (d’oliva, de gira-sol...)       

MAI abocar-los en aigüeres 

DEIXALLERIA 

MAI dipositar: 

- Envasos  

- Productes i aliments líquids 

Recollida porta a porta per una 

empresa especialitzada  

o bé  
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Rebuig o resta 

Tot el que no es pot reciclar  

(Vidres trencats, burilles de cigarretes, restes 

d’escombrar, bolquers, restes trencades, etc. ) 

Recollida: de dimarts a diumenge 
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Paper-cartró 

Caixes plegades  

(Si no caben dins del contenidor, 

cal lligar-les i deixar-les a sobre 

procurant que no facin nosa al 

carrer. ) 

Deixar un residu fora del contenidor corresponent pot ser motiu de sanció 

Porta a porta del paper i cartró comercial: dimecres i dissabte al migdia 

Recollida: dimarts i divendres 
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Envasos lleugers 

No només plàstics!  

Envasos de plàstic 

Bosses 

Porexpan net 

Brics (de llet, de sucs...)  

Llaunes (de refrescs, de conserves...) 

Deixar un residu fora del contenidor corresponent pot ser motiu de sanció 

Recollida: dimarts i divendres 
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Vidre 

Ampolles de begudes 

Pots de conserves 

Vidre pla 

Deixar un residu fora del contenidor corresponent pot ser motiu de sanció 

Recollida: 2 cops al mes 



Contenidor especial per a piles i 

bateries de mòbil  

A on dipositar?:  

 Piles 

11 TOTAL CONTENIDORS PILES   

1 Plaça Can Dachs amb C. La Doma 11 

1 C. Ramon Pascual amb Ctra. Nova 10 

1 C. Santa Maria del Camí, davant IES Vila Romana 9 

1 Pg. Congost amb C. Can Noguera 8 

1 Ctra. Nova amb C. Can Noguera 7 

1 Avda. Jacint Verdaguer amb Mil.lenari (davant Caprabo) 6 

1 Pg. Congost, davant Escola Pinetons 5 

1 Avda. 11 de Setembre, davant Escola Tagamanent 4 

1 Carrer Pere Ballús (Pista 1) 3 

1 Avda. 11 de Setembre amb Passeig 2 

1 C. Banys amb Ctra. Ametlla (davant Balneari Blancafort) 1 

QUANTITAT SITUACIÓ No 
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Roba usada 

Restes de teixits 

Draps 

Sabates 

Roba de vestir 

Deixar un residu fora del contenidor corresponent pot ser motiu de sanció 
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Restes jardins 

Poda 

Gespa 

Arbustos morts 

No abocar les restes jardins al 

contenidor d’orgànica 

 Tel. 93 751 00 96 

Recollida porta a porta  

Horari 

Cada dilluns pel matí. 



 Voluminosos 

Recollida porta a porta de l’Ajuntament 

Horari 

Cada dilluns pel matí. 

Plaça de l’església, 2 

Tel. 938 605 050 
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Deixalleria 

Adreça 

Polígon industrial Congost.  

C/ Joan Brossa 

Tel. 937 445 098 

 

Horari 

De dimarts a divendres: de 10 a 13 h i de 16 a 19 h 

Dissabte: de 9 a 15 h  

Diumenge: de 9’30 a 14 h 

 

Bonificació  

10 i 20% de la taxa d’escombraries 

GESTIÓ DE LES DEIXALLES MUNICIPALS 

Però TANCAT tarda 

24 i 31 desembre  

 Residus especials 
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 Residus especials - Deixalleria 

1. Tramitació 

• Anar a l’OAC per sol•licitar la nova targeta amb 

codi de barres, que s’haurà de portar sempre que 

es vagi a la deixalleria.  

 Identifica la persona usuària i anota la fracció 

lliurada mitjançant el lector digital de la deixalleria.  

 Cal aportar el DNI i l’últim rebut d’escombraries. 

Cada targeta té un codi que identifica un habitatge 

concret, per tant, qualsevol canvi d’habitatge ha 

d’implicar una renovació de la targeta a 

l’ajuntament si no es vol perdre la tarifa amb 

reducció. 

Bonificació 

• No hi ha un nombre mínim de visites a la deixalleria, és a dir, que les persones usuàries hi 

podran anar les vegades que considerin necessàries de l’1 de gener al 31 de desembre.  

• Totes les fraccions indicades a la taula anterior són valides per obtenir la bonificació, sense que 

hi hagi cap tipologia mínima obligatòria. 
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 Residus especials - Deixalleria 

2. Quines 

fraccions es 

poden lliurar a la 

deixalleria? 
 

La puntuació que té cada 

residu aportat a la deixalleria 

s’estableix a l’article 5 de 

l’Ordenança T08.           

 

Bonificació 

Fracció de 
residus 

Puntuació per 
data de 

lliurament 
Descripció 

Ferralla 5 Somiers 
Poda 5 Restes de jardí 
Runa 5 Restes d’obra 

Voluminosos 5 Mobles que no són de fusta, sofàs 

---- 
Puntuació per 

unitat 
---- 

Fusta 2 Mobles de fusta 
Vidre pla 1 Finestres, vidre transparent 

Vidre especial 1 Vidre laminat, etc. 
Oli vegetal 2 Mínim 1.000 ml 
Oli mineral 3 Mínim de 750 ml 

Ampolles de cava 0,5  
Pantalles 3 De TV i ordinadors 

Petit 
electrodomèstic 

2 
Torres de l’ordinador, bateries petites de 

càmeres de fotografiar, torradores, 
exprimidors, liquadors, microones, etc. 

Linea Blanca 5 Electrodomèstics grans 
Neveres i aire 
condicionat 

5 Sistema de refrigeració 

Fluorescents i 
bombetes 

1 Florescents 

Pneumàtics 1  
Porexpan 1 Porexpan net 
Bateries 3 Bateries de cotxe 

REPQ 1 

Residus Especials en Petites Quantitats: 
pintures, dissolvents, fangs, aerosols 

(esprais), draps bruts (“caps”), greixos, 
àcids, bases, dissolucions metàl·liques 

procedents del tractament de superfícies, 
solucions infeccioses, reactius, 

medicaments caducats, coles, vernissos, 
aigües de cabina, filtres d’oli, 
anticongelants, radiografies. 

 



3. Aconseguir la 

bonificació .           
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 Residus especials - Deixalleria 
Bonificació 

•10% per 3 fraccions diferents de 

residus i acumulació de 10 punts 

•20% per 6 fraccions diferents de 

residus i acumulació de 20 punts 

La puntuació acumulada durant 

l’any es pot consultar a la web  

www.lagarriga.cat/mediambient.           

 



 Residus especials en petites quantitats 

Minideixalleria 
 Residus 

 

- Disquets 

 

 

- CD –DVD 

 

 

- Cartutxos d’impressora  d’injecció 

 

 

- Bombetes 

 

 

- Taps de suro 

 

 

- RAEE: petits aparells elèctrics o electrònics 
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4 Ubicacions: 

1. Plaça de Can Dachs ---------- 2. Davant del Balneari Blancafort  

3. Ctra. Nova amb carrer Riera -------- 4. A la zona esportiva de Can Noguera  

 


