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“LA DEIXALLERIA MÒBIL A L’ESCOLA”  
CURS 2016-2017 
PRESENTACIÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les deixalleries són instal·lacions de recepció i emmagatzematge on podem portar 
els residus municipals per als quals no hi ha contenidors específics al carrer.  
 

Són un servei públic que ens permet portar aquests residus, tant reciclables com 
reutilitzables i, sobretot, residus especials, per facilitar-ne la reutilització i el 
tractament correcte. 
 

- Els residus reutilitzables es tornaran a usar directament o amb senzilles 
adequacions (per exemple, roba i calçat, cartutxos de tinta i tòner,...),  

 

- Els residus reciclables contenen materials o elements que es poden 
recuperar o que es poden sotmetre a un procés de reciclatge (per exemple, 
equips informàtics, olis de cuina, ferralla domèstica, porexpan, fusta....) 

 

- Els residus especials són un grup de residus que per la seva composició 
han de rebre un tractament adequat per ser eliminats de forma controlada, 
de manera que s’eviti la seva dispersió en el medi i la seva incidència 
ambiental (per exemple: pintures i vernissos, olis de cotxe, bateries, piles...) 

 

La deixalleria mòbil és un camionet amb petits contenidors on 
dipositar-hi els diferents tipus de residus. La deixalleria mòbil volta 
per la ciutat donant servei als diferents barris, centres educatius i 
entitats. Al carrer, un cartell localitza els punts on s’ubica la 
deixalleria mòbil indicant els dies i horaris de properes visites.   
 
 
Més informació del servei de deixalleries a:  http://sostenibilitat.paeria.cat  
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“La deixalleria mòbil a l’escola” pretén facilitar la correcta gestió d’aquests 
residus, i alhora, convertir la tasca de recollida en una eina educativa, ja que poden 
ser els propis alumnes els que acudeixin a lliurar els residus, acompanyats pel 
personal del centre o bé amb les famílies. 
 
 

Quins residus es poden portar a “La deixalleria mòbil a l’escola”? 
 
Residus especials 
• Bombetes de baix consum, 
fluorescents i llums de vapor de 
mercuri 
• Oli de cuina 
• Tòners d’impressora 
• Pintures, coles, vernissos i 
dissolvents 
• Pesticides domèstics i productes 
tòxics de neteja 
• Cosmètics caducats 
• Piles i termòmetres 
• Radiografies i medicaments 
• Esprais aerosols 
• Oli de cotxe 
• Bateries de cotxe 
• Filtres d’oli 
• Qualsevol altre producte tòxic o 
perillós (productes de laboratori, 
productes de jardineria com 
fitosanitaris, herbicides,...) 
 

Residus reciclables 
• CD, disquets i DVD 
• Joguines electròniques: teledirigits, 
consoles... 
• Petits electrodomèstics 
• Aparells informàtics: ordinadors, 
impressores... 
• Ferralla domèstica: cables, petits 
metalls... 
• Fustes 
• Roba i sabates 
• Pneumàtics 
• Vidres de finestres 
• Vidre, cartró i envasos  
  (de grans dimensions) 
• Restes d’esporga 

Residus voluminosos com mobles vells, electrodomèstics grans,.. s’acceptaran en 
funció de la capacitat de la deixalleria, ja que per aquest tipus de residus 
l’Ajuntament disposa d’un servei de recollida específic que les escoles poden 
sol·licitar a agenda21escolar@paeria.cat . 
 

No s’acceptaran runes i restes de construcció, que cal portar-les a la deixalleria fixa 
de Pardinyes. 
 
 

Com s’han de disposar els residus especials? 
 

Per la seva perillositat, una part dels residus especials s’han de manipular seguint 
una sèrie de precaucions per tal que siguin el menys nocius possible, tant per les 
persones que l’han de manipular com pel medi ambient. 
 

Cal que aquests residus perillosos estiguin correctament emmagatzemats, en un 
recipient tancat i identificat, posant el nom del producte que conté, el nom del centre 
i la data d’emmagatzematge. Podeu consultar el Protocol de disposició de 
residus especials perillosos. 
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Què trobarem a “La deixalleria mòbil a l’escola”? 
 

A la deixalleria mòbil trobareu contenidors per als diferents residus i l’operari 
responsable del servei, que us podrà ajudar per a la classificació dels residus 
admesos. 
 

Dies i horaris disponibles del servei 
 
La deixalleria mòbil a l’escola estarà disponible, prèvia sol·licitud, de dilluns a 
divendres, en l’horari de 8:30 a 13:30h. 
 
 

Com s’ha de sol·licitar el servei? 
 
Si esteu interessats/des en rebre al vostre centre el servei de “La deixalleria mòbil 
a l’escola” , cal que ompliu la Fitxa de Sol·licitud corresponent i ens la feu arribar 
a agenda21escolar@paeria.cat . 
 
El nombre màxim d’alumnes que poden pujar al camió simultàniament és 15, i 
aquests han d’anar acompanyats per un responsable del centre. 
 
 

Més informació: 
 
Més informació, aclariments, consultes,...: 
Agenda 21 Escolar de Lleida – tel. 973 700 455, a/e: agenda21escolar@paeria.cat 
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