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QUÈ ÉS UNA 
DEIXALLERIA? 
Una deixalleria és un centre de recepció selectiva de re-
sidus municipals que permet la reutilització i valorització 
dels materials que els formen. 

Les instal·lacions estan orientades a residus especials en 
petites quantitats (pintures, dissolvents, bateries...) re-
sidus voluminosos (mobles, electrodomèstics...) restes 
vegetals i runes. 

També s’hi poden portar residus que es poden reciclar amb 
la recollida selectiva (plàstic, vidre i cartó).

QUI POT PORTAR 
RESIDUS A LA 
DEIXALLERIA? 
El servei de deixalleria pot ser utilitzada pels ciutadans, 
comerços, oficines i serveis. Aquest servei es fa de forma 
gratuïta per als usuaris particul

El municipi disposa d’una deixalleria, on es poden portar tant fraccions de 
residus que es poden reciclar amb la recollida selectiva, com aquells altres 
residus anomenats especials. 

A Calonge i  Sant  Antoni  disposem de la  Deixalleria  Municipal  i la  
Deixalleria Mòbil a Sant Antoni.

DEIXALLERIA MUNICIPAL

DEIXALLERIA MÒBIL DE 
SANT ANTONI

Localització: Ctra. de Romanyà, s/n, 
Calonge

Localització: Plaça Catalunya, 
Sant Antoni

Horari: De dilluns a dissabte: 
De 9 a 13 h i de 15.30 a 19 h.

Horari:  l’últim dimecres de 
cada mes de 10 h a 14 h.
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QUINS RESIDUS PODEM PORTAR A 
LA DEIXALLERIA? 
Residus especials admesos: 
Portant aquests materials a la deixalleria, evitem l’impacte negatiu que aquestes 
substàncies provoquen en el medi si s’incineren o s’aboquen. 

Fluorescents, làmpades i bombetes: s’han de recollir separada-
ment i tractar de manera específica per evitar la dispersió del mer-
curi en el medi ambient i per aprofitar els materials que les formen.

Bateries, piles i acumuladors: les piles i acumuladors contenen 
diversos metalls pesants en concentracions diferents, com per 
exemple mercuri, níquel, cadmi o plom que poden provocar co-
rrosió. 

Dissolvents, pintures i vernissos: són productes químics que 
cal gestionar bé ja que poden contenir elements tòxics i perillosos 
com metalls pesats. 

Neveres: S’han de tractar ja que poden contenir CFCs, uns com-
postos que provoquen la destrucció de la capa d’ozó. A més, se’n 
podran extreure les parts recuperables

CFC

Productes de neteja de la llar: la majoria contenen sosa càustica, 
uns substància que fa augmentar el pH de les aigües i dificulta el 
tractament a les depuradores. 

Aparells elèctrics i electrònics: se’n poden extreure les parts re-
cuperables i separar les parts problemàtiques que poden contenir 
substàncies perilloses.

Productes de l’automòbil: els olis usats contenen hidrocarburs 
i additius molt contaminants provinents de la gasolina del motor. 
També es pot portar els líquids refrigerants, anticongelants, líquids 
de frens i ceres. 

Residus recuperables i reciclables: 
Evitem l’explotació de recursos del medi ja que se’ls hi pot donar un segon ús: 

Olis vegetals usats: L’oli es pot recuperar a la deixalleria fent-ne 
sabó, com s’havia fet tradicionalment, o pinso.  

Electrodomèstics: S’han de gestionar correctament ja que po-
den contenir substàncies perilloses que poden perjudicar el medi 
ambient i les persones. A més, permet recuperar materials i evitar 
explotar recursos naturals. 

Ferralla i voluminosos:  es recullen mobles vells, fustes, matalas-
sos, etc. que seran classificats en materials aprofitables. 

Tèxtil: la roba en bon estat es destina a la reutilització com a peces 
de segona mà. Si és massa vella se’n faran draps industrials. 

Enderrocs d’obres menors i reparacions domiciliàries: per 
qualsevol tipus d’obra cal obtenir la llicència municipal. Si porteu 
la runa a la deixalleria, també cal presentar la llicència. Posterior-
ment, la runa serà triturada i recuperada. Com a màxim 4 sacs de 
runa petits al mes.

Restes de poda i vegetals: mitjançant una planta de compostatge 
s’obté adob. També pots sol·licitar el servei porta a porta de recolli-
da de la poda. La poda ha de ser d’origen privat, els professionals 
no podran abocar restes de poda a la deixalleria. 

Plàstic dur i pòrex: es separen segons el tipus de material (PVC, 
PET, PE, porexpan) i es porten a les empreses que recuperen plàstic. 

Vidre i vidre pla: a la deixalleria hi ha contenidors de vidre separats 
segons el tipus: transparent, verd, ampolles de cava, vidre pla de 
finestres i portes, etc. El vidre recollit s’envia a les plantes vidrieres 
per a la fabricació de vidre nou. 

MATERIALS 
NO ACCEPTATS: 

Materials 
barrejats

Matèria 
orgànica

Materials 
radioactius

Materials 
explosius

Materials 
sanitaris

+

RECORDEU QUE...
A la deixalleria hi podeu portar gratuïtament materials que no us siguin útils perquè 
es puguin recuperar. 

En entrar a la deixalleria 
heu de dirigir-vos sempre al 

responsable.  

Els residus problemàtics 
han d’estar ben tancats, si 
és possible amb l’envàs i 

l’etiqueta originals.

Alguns residus tenen les 
quantitats d’aportació 

limitades. Consulteu-les amb 
el personal de la instal·lació.

No deixeu mai els residus 
o materials fora de la 

deixalleria. Respecteu els 
horaris del centre. 

Per més informació:
www.calonge.cat · mediambient@calonge.cat

Telf 97265 15 75

Calonge i
Sant Antoni


