
CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP - Servei de Medi Ambient 977 60 85 60; mediambient@altcamp.cat 

DEIXALLERIA MÒBIL – RESIDUS ADMESOS 
Només es poden dipositar els següents residus respectant les quantitats màximes establertes per usuari:  
 

RESIDUS ESPECIALS  

Material 
Límit 

màxim 
Usuari/servei 

Consideracions i/o requisits per 
dipositar els residus 

Dissolvents, 
pintures, 
coles, etc  

3 litres 

Envasos buits 
de pintures, 
lubricants, etc  

5 unitats 

Olis minerals 
usats 

 

5 litres 

Pneumàtics 

 

2 unitats 

Bateries 
d’automòbil 

 

1 unitat 

Radiografies i 
material 
fotogràfic   

2 unitats 

- Només es poden dipositar si l’origen 
del residu és domèstic (s’ha generat 
a un domicili particular) 

- No s’han de barrejar materials de 
característiques diferents  

- Dipositar-lo en ampolles/bidons ben 
tancats d’un màxim de 3 litres.  

- Evitar vessaments  

- Si l’envàs o material no disposa 
d’etiqueta del producte que conté, 
anotar el nom del producte i la data 
de deposició.  

Els professionals (pintors, paletes, 
agricultors, mecànics, fotògrafs, metges, 
etc) han de gestionar els residus 
generats per la seva activitat a 
través d’un gestor autoritzat o el SIG 
corresponent. 

Aerosols i 
esprais 

 

3 unitats 
- Si estan buits poden ser dipositats al 

contenidor d’envasos. 

Fluorescents i 
làmpades 
mercuri  

4 unitats 

Tòners  2 unitats 

- Preferiblement gestionar-los a 
través d’empresa/botiga que 
subministra el producte. 

- Evitar que es trenquin al manipular-los 

- Les bombetes incandescents es poden 
dipositar a la fracció resta/rebuig.   

Piles (botó i 
altres) 

 

Sense límit 
- Dipositar-les dins d’una bossa o 

recipient per evitar contaminació. 

Olis vegetals 
usats (oli de 
cuina)  

Sense límit 
- Dipositar-lo en ampolles/bidons ben 

tancats d’un màxim de 1,5 litres.  

- Evitar vessaments. 

On dipositar-los:  Magatzem municipal (c/Àngel Guimerà, 33) 

 
 

RESIDUS VOLUMINOSOS 

Material 
Límit 

màxim 
Usuari/servei 

Consideracions i/o requisits per 
dipositar els residus 

Aparells elèctrics, 
electrònics 

 

2 unitats 
Preferiblement gestionar-los a través 
d’empresa/botiga que subministra el 
producte nou. 

Ferralla i metalls 

 

Sense 
límit 

 

Mobles i altres 
(excepte 
matalassos) 

100 kg 

Matalassos  2 unitats 

Preferiblement gestionar-los a través 
d’empresa/botiga que subministra el 
producte nou. 

Fustes 

 

10 kg  

Runes i restes de 
la construcció 
d'obres menors  

50 kg 
Dipositar-la dins d’un recipient (sac, 
etc). No s’accepten restes d’obra si la 
quantitat és superior a 50 kg 

On dipositar-los:       Caixa blava 

Rodonyà- c/Sant Jordi (davant bàscula cooperativa) 

Urb. Santa Cristina (cruïllla c/Terra Alta i c/Montsià, entrada urbanització) 

 

ATENCIÓ!! 

En el cas que hagi de desprendre’s d’una quantitat de residus superior a la 
indicada en les taules anteriors i/o d’un tipus de residu que no està admès 
a la deixalleria, cal que es posi en contacte  amb el seu Ajuntament 
i/o amb el Consell Comarcal de l’Alt Camp i l’informarem.  

  


