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NORMATIVA BÀSICA DE GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA 
 
 
 
 Objectius 

 

És objecte d’aquesta normativa l’establiment de les condicions generals d'ús de la 

deixalleria, per tal d’aconseguir el seu correcte funcionament com a centre receptor de 

residus municipals especials i valoritzables. 

 

Els objectius fonamentals a assolir per la deixalleria són: 

 

Garantir una gestió preventiva i aconseguir la recuperació màxima dels materials que 

hi aportin els usuaris, assegurant que sigui un centre de recuperació de residus i 

acceptar de manera selectiva els diferents residus, per tal de permetre la seva 

valorització o, en cas que aquesta no sigui possible, la seva correcta gestió. 

 

Extreure de la brossa domèstica inorgànica els materials perillosos, per gestionar-los 

de manera correcta i evitar que arribin a la Planta de Triatge de la fracció inorgànica 

materials que en dificultarien el seu correcte funcionament (andròmines, 

voluminosos....) 

 

Col·laborar en la supressió dels abocaments incontrolats de residus municipals 

permetent l’aportació de materials de difícil ubicació per als usuaris (runes, 

voluminosos, residus especials, etc.) 

 

Esdevenir un centre permanent d’educació ambiental on sensibilitzar i educar a la 

població per recuperar el màxim de materials i reduir les deixalles innecessàries. 

 

 

 Àmbit territorial 

 

El servei de la deixalleria abastarà els municipis de Vilafranca del Penedès, Pacs 

del Penedès, Olèrdola i Les Cabanyes. 

 

 

 Usuaris de la deixalleria 
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El servei de la deixalleria s’ofereix als particulars donats d’alta al padró municipal, així 

com a comerços, oficines i tallers i petites indústries amb llicència d’activitats 

econòmiques en aquest municipi o municipis. 

Per a possibles usuaris d’altres municipis l’ús de la deixalleria estarà condicionat a la 

presentació de la corresponent autorització administrativa. 

 

 

Obligacions dels usuaris de la deixalleria 

 

 En el moment de l’entrada al recinte cal formalitzar la fitxa de control a 

recepció i informar del material que es porta. 

 

 L’usuari caldrà que s’identifiqui amb nom, cognom i procedència del residu 

(particular, taller, comerç, ajuntament, etc...). 

 

 Cal respectar i complir les instruccions del personal del servei. 

 

 En tot moment s’han de seguir les indicacions del personal de recepció per a 

dirigir-se al lloc de descàrrega, respectant les senyalitzacions i el límit de 

velocitat. 

 

 Els materials s’han de deixar al contenidor corresponent seguint els cartells 

indicadors. 

 

 Cal evitar que quedin restes al terra i al voltant dels contenidors. Si cau 

quelcom s’haurà de recollir i ficar al contenidor respectiu. 

 

 Qualsevol dubte es consultarà al personal de recepció. 

 

 Els residus especials es lliuraran a l’encarregat de la deixalleria per tal de que 

els dipositi al contenidor més adient. Aquests es lliuraran amb la màxima 

informació pel que fa a la composició i/o característiques del residu. 



 4 

 Residus admissibles 

 

Els usuaris de la deixalleria podran aportar, prèviament classificats, els següents 

materials: 

 

Residus municipal especials: 

 

 Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri (s’haurà d’evitar que es 

trenquin en manipular-los). 

 

 Pneumàtics (s’entén com a tal només la coberta de cautxú). 

 

 Bateries (s’han d’emmagatzemar en un lloc tancat i ventilat, i s’ha d’evitar 

que es vessin els líquids que contenen). 

 

 Residus especials en petites quantitats. Àcids, bases, dissolvents, 

sòlids/pastosos (pintures, vernissos, coles, ceres, ...), fitosanitaris, 

cosmètics i medicaments, aerosols, productes comburents, productes 

particulars (radiografies, termòmetres, productes no identificats,...), olis no 

regenerables, toners, filtres d’oli, i envasos de plàstic o metàl·lics que hagin 

contingut substàncies tòxiques. No s’han de barrejar materials diferents. 

Caldrà evitar possibles vessaments al terra. 

 

 Piles (tots els tipus junts). 

 

 Electrodomèstics amb CFC (s’ha d’evitar el trencament del circuit de 

refrigeració en manipular-los). 

 

 Oli mineral usat (no s’han de barrejar amb olis de característiques 

diferents i s’han d’evitar vessaments al terra). 

 

 Olis vegetals 

 

 Altres (segons el model de gestió adoptat). 
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Residus municipals valoritzables: 

 Envasos lleugers 
 

 Vidre (envasos, vidre pla, ampolles de cava senceres, etc.). 
 

 Paper i cartró 
 

 Alumini 
 

 Metalls 
 

 Plàstics 

 

 Fusta (neta i bruta) 
 

 Roba 
 

 Electrodomèstics  
 

 Aparells electrònics, ordinadors, televisors... 

 

 Voluminosos: mobles, matalassos, etc. 
 

 Residus verds: restes de poda i de jardineria. 
 

 Altres residus (segons el model de gestió adoptat). 
 

Els contenidors on dipositar els diferents materials han d’estar senyalitzats mitjançant 
logotips explicatius.   

 
 

 Residus no admissibles 

En cap cas s’acceptaran a la deixalleria els següents materials: 

 

 Residus barrejats 

 

 Matèria orgànica  

 

 Residus industrials  

 

 Residus radioactius 

 

 Amiant (fibrociment, aïllaments, paviments rasos...) 

 

 Extintors, bombones de gas... 

 
Per materials no especificats en cap llista, l’ens local tindrà capacitat per acceptar o no 
el material a la deixalleria o en tot cas ha de facilitar alternatives als materials no 
admesos. 
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RESIDUS ADMISSIBLES I QUANTITATS MÀXIMES ADMESSES 
 

 
VOLUMINOSOS + PLÀSTICS NO VALORITZABLES   (Destí final abocador)   
 

Mobiliari 
Catifes 
Poliestiré 
Matalassos (llana i escuma) 

Maletes 
Mobiliari de vímet 
Andròmines 
Fulles de palmera 

 
En general tot tipus de material de difícil classificació. 
 

Quantitat màxima acceptada...............................................................2 m3 (aprox.)/dia 

 
En el cas del mobiliari en bon estat els encarregats de les deixalleries podran lliurar-
los a  qui els demani, sota  el control de l’Ajuntament corresponent, que tindrà la 
potestat de decidir i reglamentar la forma de lliurament. 

 

 

Envasos lleugers domèstics 
 

PVC .- botelles d’aigua, de vi i vinagre, .... 
 
PE (alta i baixa densitat).- garrafes d’aigua, de vi, bosses... 
 
PET.- botelles de begudes 
 
ENVASOS TETRA-BRIK o semblants .- s’accepten tots els tipus 
 
ENVASOS METÀL.LICS .- llaunes de conserva, llaunes de begudes... 

 

 No s’han d’admetre envasos amb un capacitat superior als 10 litres, si són més 
grans i  en petites quantitats (màxim 3 unitats) dipositar-los a la resta de plàstics.  

 

 Els envasos molt bruts aniran al contenidor de voluminosos.  
 

 Els envasos que han contingut productes tòxics aniran amb els residus especials 
en petites quantitats. 

 
 

Altres plàstics 
 

PLÀSTIC FILM .- pel·lícula plàstica, pel·lícula plàstica amb bombolles... 
 
RESTA DE PLÀSTICS .- qualsevol producte plàstic no especificat anteriorment 
(joguines, tubs, bidons de més de 10 litres i menys de 25 litres (només a 
particulars màxim 3 unitats, encenalls d’embalatge, paracops  de cotxe, etc. 

 

 

Quantitat màxima acceptada..................................................................................2 m3 
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Electrodomèstics amb CFC 

 
Neveres i aparells d’aire condicionat amb CFC 

 

Quantitat màxima acceptada.........................................................................sense límit 

 

 

Ferralla i metalls 
 

ELECTRODOMÈSTICS .- tot tipus d’electrodomèstic de la línia blanca (cuines, 
forns, rentadores, termos, calderes...) 
 
FERRALLA .- tot tipus de peces metàl·liques (tubs, llantes de cotxe, cadires 
metàl·liques, marcs o portes de ferro o alumini, bicicletes, somiers, etc. 
 

Quantitat màxima acceptada.........................................................................sense límit 

 
 

Vidre 
 

ENVASOS .- envasos de vidre en general, completament buits 
 
VIDRE PLA .- provinent de finestres, separadors, etc.  
 
EL VIDRE LAMINAT I PROTEGIT .- vidres de cotxes, vidres amb filaments 
metàl·lics i els miralls. 
 
BOTELLES DE CAVA .- s’ubicaran dins el contenidor (gàbia) de forma 
horitzontal. 

 

Quantitat màxima acceptada........................................................................sense límit 

 

 

Paper i cartró 
 

Tot tipus de revistes, diaris, capses i envasos de cartró. Les capses estaran 
degudament plegades i sense restes d’altres materials (plàstics, poliestirè, etc.) 
 

Quantitat màxima acceptada.........................................................................sense límit 

 
 

Tèxtil 
 

Tot tipus de roba neta en el millor estat possible (camises, pantalons, jerseis, 
llençols, sabates (aparellades), etc. Tindran una recollida específica, en cas de 
que la roba estigui en mal estat anirà al contenidor de voluminosos. 
 

Quantitat màxima acceptada.........................................................................sense límit 
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Fusta  
 

Tot tipus de fusta tant natural com tractada (pintada, melanines, marcs de 
finestres, mobles de cuina, persianes) i troncs de més de 10 cm de diàmetre. 

 
 

Quantitat màxima acceptada..................................................................................2 m3 

 

 

Runes 
 

Procedents d’obres menors. Les runes no han de contenir papers, fustes, 
llaunes , ferralla, etc. El ciment i el guix aniran ensacats. 

 

Quantitat màxima acceptada.....................................................................1 m3 (aprox.) 

 

 

Jardineria 
 

Tot tipus de restes vegetals procedents de poda, esporga, etc.  
No s’acceptaran restes de vegetals derivats de l’agricultura. 
Els troncs màxim 10 cm de gruix , 1,5 metres de llargària i nets de branques. 
Les restes de palmera aniran a voluminosos. 
Les quantitats admeses  podran ser ampliades excepcionalment. 

 

Quantitat màxima acceptada..................................................................................2 m3 

 
 

Olis 
 

Olis minerals. Els procedents del canvi d’oli de vehicles de particulars. Els olis 
procedents dels tallers mecànics no s’admetran sota cap concepte. 
 
Olis vegetals. Els procedents del consum domèstic i hosteleria. 

 
 

Quantitat màxima acceptada.........................................................................sense límit 

 
 

 

Piles 
 

Piles normals. Recollida en contenidor específic. 
 

Piles botó. Recollida en contenidor específic. 
 
Només s’acceptaran de particulars. 

 

Quantitat màxima acceptada......................................................................5 kg (aprox.) 
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Bateries  
 

Tot tipus de bateries d’automoció, telefonia, etc. 
 
 

Quantitat màxima acceptada.........................................................................sense límit 

 

 

Il·luminació 
 

Fluorescents. Tot tipus de fluorescents tant en forma com tamany. 
L’emmagatzematge es farà en contenidors específics i en vertical. 

 

Làmpades de mercuri. Tot tipus de làmpades. La recollida es guardarà dins el 
magatzem. 
 
Només s’acceptaran de particulars.  
 

 
 

Quantitat màxima acceptada...........................................................................15 unitats 

 
 
Productes especials 
 

Únicament s’acceptaran el productes especials que a la vegada admet l’empresa 
UTE de Montmeló i que són els següents: 
 

 Productes àcids 

 Productes bàsics 

 Dissolvents líquids 

 Sòlids pastosos 

 Olis no regenerables 

 Productes fitosanitaris 

 Cosmètics 

 Aerosols 

 Productes comburents 

 Productes particulars (no identificats) 

 Cartutxos de tòners 

 Filtres d’oli 

 Envasos de plàstic o metàl·lics que hagin contingut substàncies tòxiques. 
 
Es guardaran dins el magatzem, separant els productes àcids i bàsics de la resta. 
No s’acceptaran els envasos d’aquests productes sense tapa o deteriorats. 

 
 

Quantitat màxima acceptada...................................................................35 litres/35 kg 

 
 

Pneumàtics i càmeres 
 

Tot tipus de pneumàtic sense la llanta, excepte els de tractor i camió, així com 
els procedents de tallers mecànics i distribuïdors. 

 
 

Quantitat màxima acceptada..........................................................................sis unitats 
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Electrònics 
 

Es consideren aparells electrònics els següents: 
 

Televisors *.................................................................contenidor de voluminosos 
Vídeos.................................................................................contenidor de ferralla 
Telèfons mòbils.....................................................................contenidor específic 
Material informàtic *....................................................contenidor de voluminosos 
Altres tipus.............................................segons composició al contenidor adient 

 
* Properament els televisors i el material informàtic tindran un contenidor 
específic de recollida i selecció. 

 
 

Quantitat màxima acceptada.......................................................................sense límit 

 
 
 

Cable elèctric 
 

Tot el procedent de les aportacions dels usuaris, així com el cable propi dels 
electrodomèstics. 

 

Quantitat màxima acceptada.........................................................................sense límit 

 
 

 
 
 

 Horari i dies de servei 
 
 
 

L’horari d’obertura serà el següent: 
 
De dilluns a divendres, de 9.00-13.00 h i de 16.00-19.00 h. 
Els dissabtes, de 9.00-14.00 h i de 16.00-19.00 h. 
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ORGANITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA 
 

 

Personal de la deixalleria 
 
El personal de la deixalleria haurà d’estar format per les persones necessàries i 
haurà de garantir: 
 

 L’obertura i tancament de la instal·lació 
 

 La seva presència al llarg de tot l’horari de servei 
 

 El control general de funcionament de la deixalleria 
 

 L’atenció i la informació als usuaris 
 

 La correcta disposició dels materials en els diferents contenidors 
 

 Una imatge correcta de la deixalleria pel que fa a neteja i 
manteniment 

 

 El registre de dades en els  documents de control de la gestió de la 
deixalleria 

 

 Que és prenen totes les precaucions necessàries per evitar qualsevol 
tipus d’accident 

 
 

Funcionament de la deixalleria  
 

 Quan l’usuari arribi a la deixalleria, l’encarregat haurà de comprovar si 
els materials aportats són acceptables a la instal·lació. 

 

 Si es tracta de materials acceptats l’encarregat haurà de registrar les 
dades de l’usuari necessàries en una Fitxa d’entrada a la deixalleria. 
En cas contrari, haurà d’informar l’usuari del motiu de la no 
acceptació dels materials. 

 

 Si s’escau, l’Ajuntament haurà de cobrar a l’usuari les taxes 
establertes. 

 

 Si els materials aportats són residus especials inclòs els olis minerals 
i els olis vegetals, l’encarregat els haurà de dipositar personalment en 
els contenidors adequats. Si es tracta d’altres materials, haurà 
d’informar l’usuari d’on i com els ha de dipositar. 

 

 El coordinador de les deixalleries de la Mancomunitat haurà de 
comprovar de manera periòdica l’estat d’ocupació dels contenidors, i 
avisar els transportistes i/o gestors corresponents per a la retirada 
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dels materials abans de comprometre la capacitat de la deixalleria per 
acceptar aquests materials. 
  

 Els transportistes i gestors hauran  d’estar autoritzats per la Junta de 
Residus. 

 

 En el lliurament de materials als gestors, s’haurà de fer prevaler, 
sempre que sigui possible, la via de la valorització. 

 

 Cada vegada que es porti a terme un lliurament de material a un 
gestor, el coordinador de les deixalleries de la Mancomunitat haurà 
de registrar les dades necessàries en una Fitxa de sortida de 
materials de la deixalleria. 

 
 

Neteja i manteniment 
 
La deixalleria ha de presentar en tot moment un correcte estat de neteja i 
manteniment. Per aquesta raó, s’hauran de considerar els següents àmbits: 
 

 Accessos i entorn: la neteja de la deixalleria ha d’abastar també 
l’entorn immediatament proper a la instal·lació. 

 

 Aigües de pluja: s’ha d’evitar que afectin els materials dipositats a la 
deixalleria. 

 

 Prevenció contra incendis: està totalment prohibit fumar a la 
deixalleria. Cal mantenir la instal·lació equipada amb les mesures 
contraincendis indicades per la normativa vigent. 

 

 Prevenció d’accidents: el personal de la deixalleria ha de disposar de 
l’equipament necessari per dur a terme la seva activitat. Qualsevol 
incident s’haurà de notificar immediatament a l’Ajuntament que 
pertoqui. 

 

 Sorolls: caldrà evitar a la deixalleria qualsevol soroll que pugui 
representar una molèstia per al veïnat. 

 

 Olors: caldrà eliminar ràpidament qualsevol olor que aparegui a la 
deixalleria. 

 

 Desratització: s’hauran de prendre les mesures necessàries per 
evitar la presència de rosegadors a la deixalleria. 

 
El personal de la deixalleria emplenarà una Fitxa de control de la neteja i el 
manteniment de la deixalleria per resumir les tasques portades a terme en 
aquest àmbit. 


