FUNCIONAMENT SERVEI DEIXALLERIA ALGUAIREi
ADREÇA I HORARI
ALGUAIRE
Polígon 23, parcel·la 46, del Pla de Fals.
https://goo.gl/maps/KJLV9gJMSKBPg1Ln8
De Dimarts a Divendres: de 15.00 a18.00h
Dissabte: de 08.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00h
Diumenge: de 09.00 a 14.00h
USUARIS
Poden ser usuaris d’aquesta deixalleria els veïns dels municipis amb recollida porta a porta. Per
proximitat s’estableix com a deixalleria d’ús preferent per als veïns d’Alfarràs, Almenar,
Alguaire i La Portella. Al moment d’entrada a la Deixalleria, el responsable pot sol·licitar a
l’usuari l’adreça del seu habitatge i documentació que ho acrediti.
QUINS ELEMENTS SERAN ACCEPTATS?
D’acord amb les respectives llicències ambientals els residus autoritzats a ser recepcionats a
les deixalleries són els següents:


Residus especials: les pintures, vernissos, dissolvents, bases, tòners d’impressora, piles,
medicaments, fluorescents, termòmetres de mercuri, radiografies, olis minerals, bateries,
esprais, insecticides, pesticides, ferralla electrònica, electrodomèstics amb CFCs,
pneumàtics i qualsevol producte que tingui etiqueta de perillositat (de color taronja).



Residus no especials i inerts: paper i cartró, envasos, vidre, roba, olis vegetals, ferralla,
restes de poda i jardineria, runes i restes d’obres menors, voluminosos (mobles i
electrodomèstics sense CFCs), fustes, matalassos, vidres de cotxe, vidre pla i vidre armat.



Residus comercials: residus municipals generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i
a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a
aquesta categoria, als efectes de la gestió, els residus originats a la indústria que tenen la
consideració d’assimilables als municipis d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.



Residus agrícoles o ramaders no especials: tubs de reg, plàstic film, caixes de fruita o
caixes de plàstic.
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LÍMIT MÀXIM ADMISSIBLE PER USUÀRI O ACTIVITAT ECONÒMICA

S’estableix un límit màxim admissible, donada la capacitat de gestió de la instal·lació, i a partir del qual
s’estima oportú que l’activitat econòmica (comerços, oficines, petits tallers i serveis) disposi del seu
propi gestor autoritzat. Aquest límit màxim admissible resta alhora subjecte a les condicions diàries
d’ompliment de les instal·lacions, i per tant, el Consell Comarcal es reserva el dret d’admissió dels
usuaris comercials, quan per motiu de la capacitat d’emmagatzemament i gestió les instal·lacions no es
puguin absorbir més residus.
En el cas d’activitats econòmiques que gestionin residus provinents d’habitatges es permetrà que
aportin el residu amb un document justificant on s’acrediti que el residu prové d’un habitatge del mateix
municipi o d’un municipi de la comarca del Segrià objecte d’aquest Plec.

Més informació: www.segriapap.cat
i

Regulació del servei segons PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ

DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS A 22 MUNICIPIS DEL SEGRIÀ
AMB SISTEMA PORTA A PORTA..
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