
 

 

DEIXALLERIES 

El municipi disposa de dues deixalleries per a l’aportació de residus d’origen domèstic: 

DEIXALLERIA DE LA VILA. 

Camí de s’Estanyol (davant el camp de futbol municipal Antoni Quetglas). Horari d’estiu: cada 
dia de 10h a 13h i de 17h a 20h (excepte dimecres matí, diumenge capvespre i festius, que està 
tancat) / Horari d’hivern: cada dia de 10h a 13h i de 15h a 18h (excepte dimecres matí, 
diumenge capvespre i festius, que està tancat). 
 
Residus admesos: Aparells elèctrics i electrònics, bateries de cotxe, dissolvents, envasos 

d’aerosols, envasos contaminants metàl.lics o plàstics, envasos de vidre, envasos lleugers, 

ferralla, fluorescents i bombetes, oli mineral (oli brut de motor), oli vegetal (oli de cuina usat), 

paper/cartó, piles, voluminosos (fustes, mobles, matalassos,...), restes de pintura o vernís, 

restes de poda, vidre pla (vidrieres de portes i finestres, miralls,...), residus de construcció-

demolició (RCD) procedents de petites reparacions domiciliàries. 

Devora la Deixalleria de la Vila existeix un àrea d’emergència, disponible les 24h del dia, amb 

contenidors específics per dur-hi envasos lleugers, paper/cartó, envasos de vidre i fracció 

rebuig. La seva utilitat està pensada principalment per a urgències de dissabtes a vespre, 

diumenges i festius, que serà quan la Deixalleria de la Vila està tancada. 

 

DEIXALLERIA DE CAN PICAFORT.  

Vial 1, Solar 60, Polígon Industrial de Can Picafort. Horari: Horari hivern: Matins, de dilluns a 

dissabte de 10h a 13h. Capvespres: de dilluns a divendres de 15h a 18h.  Horari estiu: Matins, 

de dilluns a dissabte de 10h a 13h. Capvespres: de dilluns a divendres de 17h a 20h.  

Residus admesos: Aparells elèctrics i electrònics, bateries de cotxe, dissolvents, envasos 

d’aerosols, envasos contaminants metàl.lics o plàstics, envasos de vidre, envasos lleugers, 

ferralla, fluorescents i bombetes, oli mineral (oli brut de motor), oli vegetal (oli de cuina usat), 

paper/cartó, piles, voluminosos (fustes, mobles, matalassos,...), restes de pintura o vernís, 

restes de poda, vidre pla (vidrieres de portes i finestres, miralls,...), residus de construcció-

demolició (RCD) procedents de petites reparacions domiciliàries. 

 

 

 

 

 



 

 

 


