Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’OBJECTES VOLUMINOSOS
A LA COMARCA DEL PLA D’URGELL

Com funciona aquest servei de recollida?
1. L’usuari del servei de recollida notifica al seu ajuntament el o els objectes
voluminosos de què es vol desprendre.
2. Cal remarcar que NO seran acceptades les peticions trameses fora
d’aquest termini.
3. L’usuari cal que tregui fora del carrer els objectes notificats la nit anterior al dia de
recollida. La recollida s’inicia a primera hora del matí (7h).
4. L’empresa de recollida només agafarà aquells objectes que hagin estat notificats a
l’ajuntament i que estiguin a l’adreça especificada i al carrer, no pas a dins de l’edifici.

Quins objectes voluminosos poden ser recollits?
Considerem objectes voluminosos aquells que per les seves dimensions i/o característiques no poden
ser recollits a través del sistema de recollida ordinari. Per tant, s’han de recollir per separat i mai llençarlos al contenidor d’escombraries.
➢ Electrodomèstics
Rentadores, cuines, forns, neveres, congeladors, televisors, aparells d’aire condicionat i
altres electrodomèstics.
➢ Mobles i andròmines
Armaris, prestatges, taules i cadires, sofàs, portes (90 × 210 cm aprox.) i finestres,
matalassos, somiers, estufes, enrotlladors de tendals...
➢ Equips d’electrònica i ofimàtica
Ordinadors, monitors, impressores, teclats...
➢ Fibrociment (uralita)
Dipòsits, tubs, planxes... Cal que estigui ben empaquetada (retractilada amb plàstic film o
protegida amb cartró). No s’ha de trencar perquè la pols que desprèn és perillosa.
➢ Altres objectes
• bicicletes
• joguines
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persianes
miralls
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bidons metàl·lics i de plàstic
radiadors i calderes
caixes de fusta, de plàstic o
metàl·liques
dipòsits metàl·lics, de poliester...
tubs de calefacció o de
xemeneia
barres metàl·liques (de
cortines...)
perfils d’alumini
estenedors
fustes de planxar
para-sols
escales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

palets
cotxets infantils
mampares
expositors
ferros (en gral.)
utensilis de cuina
esquís
piques, banyeres, WC, lavabos
gàbies d’animals netes i ben
empaquetades
vidres trencats ben protegits dins
d’una capsa identificada

Quins objectes voluminosos NO poden ser recollits?
•
•
•
•
•
•
•
•

runa
fluorescents i piles
elements de cotxe (seients, llunes de vidre, parabrises, pneumàtics, para-xocs,
bateries...)
caixes amb brossa diversa
cartró
botelles de vidre, plàstic...
porexpan
roba i calçat

Alguns d’aquests objectes, si s’escau, es poden llençar als contenidors de recollida
selectiva. Els més voluminosos es poden a les deixalleries comarcals:
•

DEIXALLERIA DE MOLLERUSSA
- Adreça: c. Germà Jaume Hilari, s/n (davant de l’IES Terres de Ponent)
- Horari:
De dilluns a divendres:
Matins de 9 h a 13.30 h i
Tardes de 16.00 h a 18.30 h (de novembre a febrer) i de 17.00
a19.30 (de març a octubre)
Dissabte: només matí, de 9.00 a 13.30 h.

•

DEIXALLERIA DE CASTELLNOU DE SEANA
- Adreça: camí de Castellnou de Seana a Vila-sana (a la mateixa instal·lació
que l’abocador)
- Horari: de dilluns a dissabte, de 10 h a 14.00 h.

