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INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR DE LLEIDA 

Novembre 2015 
 
 

INFORMACIONS D’INTERÈS PER A TOTS ELS CENTRES 
SOBRE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 

CURS 2015-2016 
 
 
Recollim a continuació informacions que pensem són d’interès general per a tots els 
centres escolars per tal d’organitzar millor la gestió dels residus que s’hi 
produeixen. 
 
 

Serveis i recursos a disposició dels centres 
 
A. Servei de recollida de paper als centres escolars 
B. Recursos per a la recollida selectiva de la matèria orgànica 
C. Millora de la ubicació de les àrees d’aportació (contenidors al carrer) 
D. Contenidors rodants per a la recollida d’envasos 
E. Recollida selectiva de consumibles informàtics 
F. Servei “La deixalleria mòbil a l’escola” 
G. Altres serveis de deixalleria 
H. Serveis de recollida de voluminosos i serveis especials 
I. Servei de préstec de gots reutilitzables 
J. Altres contenidors, cubells, etc. 
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Serveis i recursos a disposició dels centres 
 

A. Servei de recollida de paper als centres escolars 
 

Durant aquest curs, segueix funcionant el servei que es va endegar fa quatre 
cursos.  
 

Recordeu que la característica més important del servei és que no cal buidar el 
paper recollit en l’interior del centre en els contenidors del carrer, sinó que el centre 
disposa d’un contenidor propi i és l’empresa concessionària ILNET qui 
s’encarrega del seu buidatge. 
 
Característiques del servei: 
 

 Centres que poden utilitzar el servei: Casc urbà de Lleida. 
 

 Temporalitat: Tot l’any, excepte el mes d’agost i les vacances escolars de 
Nadal i Setmana Santa, però: 

o Només dijous (centres ubicats als barris de Secà de Sant Pere, 
Mariola i Magraners). 

o De dilluns a dijous (resta de barris del casc urbà). 
 

Funcionament del servei: 
 

 El centre escolar, amb la participació d’alumnes, mestres i professor/es,... i, 
també,  del personal de neteja, és l’encarregat de: 

o Fer la recollida selectiva del paper i cartró que es genera al centre; per 
això, disposeu de papereres grans i petites de cartró.  

o Acumular  tot aquest paper i cartró en el/s contenidor/s rodant/s de 
240 litres de color blau, amb l’adhesiu identificatiu  del centre, que 
s’ubicarà en un espai interior del centre, prioritàriament en un punt del 
pati. 

 

 Cada centre decideix com organitza aquesta tasca, en funció de l’edat dels 
alumnes, de les dimensions del centre,... 

 

 El personal de neteja, diàriament (de dilluns a dijous) o amb la periodicitat 
necessària si no cal fer-ho diàriament, treurà aquest contenidor al punt de 
recollida (contenidors de rebuig i d’orgànica) o àrea d’aportació (contenidors 
verd, blau i groc de recollida selectiva) més proper al centre.  

o No s’ha de buidar el contenidor, només deixar-lo al costat dels 
contenidors que ja hi ha en el punt triat del carrer. 

o D’aquesta manera, el personal de neteja no ha de fer una sortida 
extra sinó que, en el mateix moment que va a llençar el rebuig, pot 
treure el contenidor de paper i cartró. 

 

 ILNET  buidarà aquest contenidor, dins del seu servei diari de recollida de 
cartró comercial (que es realitza durant la nit), i deixarà el contenidor al 
mateix punt. 
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 El conserge del centre escolar serà l’encarregat, l’endemà al matí, de tornar 
a entrar el contenidor del centre i de tornar-lo a deixar en la seva ubicació. 

 
Recursos:  

 
a) Papereres de cartró gran 
 

Volum: 100 litres 
Mides: 

 Llargada; 42 cm 

 Amplada: 42 cm 

 Alçada: 70 cm  
Adient per: passadissos i algunes aules  

 

b) Papereres de cartró petites 
 

Volum: 18 litres 
Mides: 

 Llargada; 30 cm 

 Amplada: 20 cm 

 Alçada: 30 cm  
Adient per: totes les aules 
 

c) Contenidor/s de color blau, amb adhesiu identificatiu del centre 
 

Volum: 240 litres 
Pes en buit: 14,5 kg 
Mides (aproximades): 

 Llargada; 58 cm 

 Amplada: 74 cm 

 Alçada: 110 cm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Important!:   
Les papereres petites faciliten el buidatge diari cap a papereres grans o cap a altres 
contenidors i afavoreixen la reducció del residu (una paperera gran “convida” a 
llençar més paper!). 
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Procediment de sol·licitud: 
 

Ompliu el document  “Sol·licitud participació servei recollida paper 1415”, indicant 
els recursos que necessiteu i el punt on deixareu el contenidor per tal de ser buidat. 
Envieu-lo per correu electrònic a la secretaria de l’Agenda 21 Escolar 
(agenda21escolar@paeria.cat) o per fax (973 700 459) .  
 

Els centres que ja vau utilitzar aquest servei durant el curs passat no heu de fer cap 
gestió. Si necessiteu més papereres, ompliu l’apartat corresponent en el document 
“Sol·licitud de recursos 1415” i envieu-lo per correu electrònic a la secretaria de 
l’Agenda 21 Escolar (agenda21escolar@paeria.cat) o per fax (973 700 459). 
 

Qualsevol incidència del servei durant el curs, si us plau, notifiqueu-la a 
agenda21escolar@paeria.cat o per telèfon al 973 700 455. 
 

Termini de sol·licitud: durant tot el curs. 
 
 

B. Recursos per a la recollida selectiva de la matèria 
orgànica als centres escolars 

 
Si voleu iniciar o millorar la recollida de matèria orgànica del vostre centre heu de: 
 

 Omplir el document  “Sol·licitud participació orgànica 1516”, amb tota la 
informació possible sobre el centre. Envieu-lo per correu electrònic a la 
secretaria de l’Agenda 21 Escolar (agenda21escolar@paeria.cat) o per 
fax (973 700 459) .  

 

 Segons les característiques de cada centre, especialment: 
Nombre d’alumnes que utilitzen el servei de menjador 
Tipus de servei de menjador (cuina pròpia, càtering) 
Ubicació del centre 

 

 Es classificaran els centres segons la seva producció (baixa – mitjana i alta – 
molt alta) i us farem arribar una proposta de: 

Recursos gratuïts: Contenidors de diverses mides 
Tipus de buidatge:  

Producció baixa – mitjana: assimilat a domiciliària 
Producció alta – molt alta: S’estudiarà cada centre particularment. 

 

 Un cop rebuda aquesta proposta i acceptada per part 
del centre, es subministraran els recursos i podreu 
utilitzar el servei acordat.  
 

També us oferim: 

 Assessorament per al personal de cuina, monitors 
de menjador, alumnes,...  

 

Termini de sol·licitud: durant tot el curs 
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C. Millora de la ubicació de les àrees d’aportació (contenidors 
al carrer) 
 

Podeu sol·licitar la ubicació de contenidors de 
recollida selectiva, al carrer, en les immediacions 
del vostre centre, si no hi són, de manera que us 
sigui més factible desenvolupar projectes de gestió 
de residus.  
 
Igualment, podeu fer suggeriments, queixes, 
propostes, al voltant del servei de recollida dels 
residus (rebuig, orgànica, selectiva) en aquests 
contenidors. 

 

Envieu un correu electrònic a la secretaria de l’Agenda 21 Escolar 
(agenda21escolar@paeria.cat) i nosaltres l’adreçarem als tècnics 
corresponents.  
 
 

D. Contenidors rodants per a la recollida d’envasos 
 
Podeu sol·licitar gratuïtament contenidors estàndards de recollida selectiva, per 
alguns espais del vostre centre (pati, entrada edifici,...). Aquests contenidors només 
poden d’un model determinat, que és el que proporciona l’empresa concessionària 
de la recollida de residus a Lleida. 
 

Abans de fer la sol·licitud, cal valorar l’ús d’aquests contenidors, la seva ubicació, la 
seva mida i, molt important, quin sistema de buidatge utilitzareu (qui els buidarà i 
amb quina periodicitat).  
 
Recordeu que, actualment, el centre és l’encarregat de buidar-los als contenidors 
del carrer (excepte en el cas del paper, que disposeu del servei de recollida de 
paper per a centres escolars). 
 
Degut a les característiques d’aquest contenidor és millor fer la recollida en 
contenidors i bosses més petites i acumular-les en aquest contenidor. Us serà més 
fàcil buidar en el contenidor d’envasos de l’exterior del centre i alhora podreu 
transportar còmodament les diferents bosses i potser espaiar el buidatge. 
  
Contenidors de 2 rodes de recollida selectiva de 120 l 
 

Volum 120 litres 

Pes en buit 9,6 kg 

Llargada 55 cm 

Amplada 48 cm 

Alçada 101 cm 

Color Groc (envasos) 
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Ompliu l’apartat corresponent en el document 
“Sol·licitud de recursos 1516” i envieu-lo per correu 
electrònic a la secretaria de l’Agenda 21 Escolar 
(agenda21escolar@paeria.cat), justificant el nombre 
de contenidors que necessiteu. ILNET, l’empresa 
concessionària de la recollida de residus a Lleida us 
els portarà al centre. 
 
Termini de sol·licitud: durant tot el curs. 
 
 

 

E. Recollida selectiva de consumibles informàtics 
 
L'empresa Tonner 2000 ofereix un programa de recollida i reciclatge de 
consumibles informàtics (d’impressores de tinta o làser, fotocopiadores i fax)  als 
centres escolars.   
 

El servei inclou fer arribar els contenidors adients als centres escolars i després fer-
ne la recollida en els terminis acordats, de forma totalment gratuïta. 
 

Un cop els residus arriben a les instal·lacions de Tonner 2000 (gestor i transportista 
de residus autoritzat per l’Agència Catalana de Residus) són gestionats 
correctament, seleccionant-se els que són reutilitzables i dipositats a l’abocador 
corresponent els que no. 
 

Si hi esteu interessats, podeu contactar amb Tonner 2000, SL, tel. 973 460 792, 
a/e: residus@tonner2000.cat, preguntant per Núria Sarri. 
 
 

F. Servei “La deixalleria mòbil a l’escola” 
 
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.  
 
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. 
 
“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. 
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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. 
 

La deixalleria mòbil a l’escola estarà disponible, prèvia sol·licitud, de dilluns a 
divendres, en l’horari de 8:30 a 13:30h. El nombre màxim d’alumnes que poden 
pujar al camió simultàniament és 15, i aquests han d’anar acompanyats per un 
responsable del centre. 
 

Consulteu els documents: presentació, protocol de disposició de residus especials 
perillosos, activitats complementàries, fitxa de treball, avaluació,... 
Ompliu la fitxa de sol·licitud  i feu-la arribar a agenda21escolar@paeria.cat . 
 
Termini de sol·licitud: durant tot el curs 
 
 

G. Altres serveis de deixalleria 

 
Els serveis municipals generals de deixalleria en funcionament actualment són: 

 Deixalleria de Pardinyes (Central) 

 Deixalleries fixes  

 Deixalleria mòbil 
 
Més informació:  
http://sostenibilitat.paeria.cat/residus-i-neteja-viaria/que-pots-fer-amb/deixalleries-
1/deixalleries 

 

Tots els serveis són gratuïts. 
 

a) Deixalleria de Pardinyes (Central) 
 

Centre de recepció i emmagatzamatge d’aquells residus que per la seva 
naturalesa encara aprofitable, o que pel seu excés de volum, o que pel seu 
potencial contaminant, necessiten un tractament especial i que no poden 
dipositar-se en els contenidors instal·lats al carrer. 
 

Els residus admissibles són: 

 Residus urbans o assimilables a urbans: paper i cartró, vidre 
d’envasos domèstics, vidre pla, envasos de plàstic i llaunes, metalls i 
ferralla, fustes, tèxtil i sabates. 

 Residus voluminosos: sofàs, mobles, neveres, electrodomèstics,... 

 Residus especials: fluorescents, bombetes de baix consum, 
pneumàtics, bateries, laques, esprais, pintures, vernissos, dissolvents 
i coles, piles, petits electrodomèstics, olis minerals i vegetals, material 
electrònic, residus informàtics, monitors TV, telèfons mòbils, 
medicaments i cosmètics, termòmetres i radiografies, fitosanitaris i 
pesticides d’ús domèstic, tonners i cartutxos de tinta. 

 

Ubicació: Instal·lacions d’ILNET, Carretera de Corbins, km 1. 
Horari: de dilluns a dissabte, de 9 a 20h; diumenges i festius, de 9 a 14h 
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b) Deixalleries fixes 

 
Els residus admissibles a les deixalleries fixes són els mateixos que a la 
deixalleria de Pardinyes, excepte els voluminosos: 
 

Ubicacions i horaris: 

 L’Estació: c/ del Nord, 37 (de 
dilluns a dissabte, de 15 a 21h; 
diumenges i festius, de 10 a 14h) 

 La Mariola: c/ Germans 
Izquierdo, 3 (dilluns, de 9 a 20h) 

 La Bordeta: Les Roses, 49 
(dilluns, de 9 a 20h) 

 Sucs i Raimat 
 

 
c) Deixalleria mòbil 

 

Els residus admissibles a la deixalleria mòbil són els mateixos que a la 
deixalleria de Pardinyes, excepte els voluminosos. 
 

Ubicació i calendari: Consulteu http://sostenibilitat.paeria.cat/residus-i-neteja-
viaria/que-pots-fer-amb/deixalleries-1/residus-i-neteja-viaria/que-pots-fer-
amb/deixalleries-1/ubicacions-de-les-deixalleries-segons-els-barri  

  
 

H. Serveis de recollida de voluminosos i serveis especials 
 
Més informació sobre el servei de deixalleria, servei de recollida de voluminosos 
(gratuït) i altres consultes a l’empresa de neteja i recollida de residus: 

 ILNET: tel. 900 102 042, a/e: ilnet@ilnet.es 
 
Si considereu que necessiteu algun servei especial de deixalleria, degut a les 
característiques del material que recolliu o al seu volum, si us plau, poseu-vos en 
contacte amb la secretaria de l’Agenda 21 Escolar (agenda21@paeria.cat) i 
estudiarem cada cas concret. 
 

I. Servei de préstec de gots reutilitzables 
 
Celebreu el Carnestoltes? Feu una festa per Sant Jordi? Un sopar de final de curs? 
 

Us oferim un servei de préstec de gots reutilitzables (de plàstic dur). Només cal que 
ens digueu (agenda21escolar@paeria.cat)  quants en necessiteu i quin dia. Des de 
l’Agenda 21 Escolar us els farem arribar a l’escola. Vosaltres només els heu 
d’utilitzar, i després retornar-los un cop nets.  
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J. Altres contenidors, cubells,.. 
 
Si considereu que necessiteu altres formats, mides o models de contenidors, 
papereres, recipients per a piles o olis, etc., consulteu-nos i valorarem cada cas de 
forma individual. 
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