
DEIXALLERIA MÒBIL                                  
DEL PALLARS JUSSÀ  

SERVEI COMARCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPAL

Instal.lacions: 

-Dipòsit controlat de residus muncipals
-Planta de compostatge de Fígols
-Deixalleria de la Pobla de Segur
-Deixalleria de Tremp i planta transfer.
-Magatzem i nau de camions a Tremp

Parc móbil:

-4 camions recol.lectors-compactadors
-2 camions Caixa-grua per paper/ envasos
-1 camió rentacontenidors
-1 camio amb elevador per andròmines 

Equip humà:

 -14 operaris(xòfers,peons i deixalleria)
-3 tècnics i personal administratiu 

Serveis realitzats: 

-Recollida  i gestió a abocador  f.resta
-Recollida i gestio p.compostatge fracció orgánica
-Recollida selectiva de paper, envasos i vidre.
-Recollida porta a porta de cartró comercial
-Recollida de voluminosos i andròmines 
-Neteja i manteniment de contenidors
-Recollida de piles a comerços
-Recollida porta a porta oli vegetal a Tremp i Pobla
-Assessorament en materia de gestió de residus
-Explotació i gestió de deixalleries de Tremp i Pobla.
-Cobrament i gestió del padró d'escombraries 

Dades recollida:

-600 contenidors de rebuig implantats en 120 nuclis.
-200 contenidors d'envasos, 200 paper
-205 contenidors de fracció orgánica en 9 nuclis
-200 vidre, Implantats en 120 nuclis de población
-6 rutes de recollida, un total de 1780 km/setmana

QUE ÉS UNA  DEIXALLERIA MÒBIL?

QUE PODEM DUR A LA DEIXALLERIA MÒBIL?

ELS USUARIS DE LA DEIXALLERIA MÒBIL

QUANTITAT MÀXIMA DE RESIDUS

SERVEI DE RECOLLIDA D'ANDRÒMINES I VOLUMINOSOS

La deixalleria és una instal·lació tancada de recepció selectiva 
de residus municipals, on l'accés està permès dins d'un 
determinat horari.

Els usuaris poden dipositar, de forma selectiva, diferents tipus 
de residus municipals per als quals no hi ha un sistema de 
recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.

El servei de deixalleria, com a part integrant de la recollida 
selectiva de residus municipals, pot ser utilitzat pels ciutadans 
en general, comerços, oficines i serveis.

La deixalleria podra rebre una quantita màxima de resIdus per 
usuari estipulada, corresponent al volum normal generat en 
un habitatge, oficina o comerç.

Aquest servei es realtiza a la demanda i consisteix en recollir 
residus voluminosos i andròmines porta a porta. Els usuaris en 
cas de necessitats han de contactar amb la deixalleria de 
Tremp i comunicar els residus que vol enretirar, a partir d'aquí 
el servei assignarà un dia per a fer la recollida, l'usuari tindrà 
que dipositar els residus vora la batería de contenidors mes 
propera a l'habitatge a última hora del dia. 

Tel. deixalleria de Tremp: 973 651 180        



RESIDUS ADMESOS EN PETITES QUANTITATS DEIXALLERIA MÒBIL 
DEL PALLARS JUSSÀ

-Sant Salvador de Toló-

Situació:

La deixalleria mòbil és una instal.lació 
transportable amb contenidors per a diferents 
fraccions de recollida de residus especials.

Estarà situada en l'indret reflexat en la 
fotografia, i durant l'horari d'obertura es 
podran dipositar en ella residus especials en 
petites quantitats, susceptibles de produir-se 
en qualsevol habitatge o comerç subscrit al 
servei de recollida i gestió.

Per a qualsevol incidència o suggeriments 
podeu contactar amb l'operari responsable:
Tel:  630 430 174

Petits electrodomèstics

Fluorescents i bombetes

Medicaments i cosmètics

Oli de motor i vegetal

Piles

Pintures i disolvents

Radiografies

Electrodomèstics

Ferralla

Mobles i fusta

Roba i sabates

Fitosanitaris i prod.neteja 

Espai per a voluminosos

Espai recollida residus especials

Espai recollida residus especials

Horari d'obertura:

Dies:   
del 30 de desembre al 15 de gener de 2022
de 10:00h a 13:00h.
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