
 

FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’OBJECTES VOLUMINOSOS 

PORTA A PORTA A LA COMARCA DE LA NOGUERA 

Com funciona el servei de recollida porta a porta? 

1. L’usuari del servei de recollida notifica al seu ajuntament el o els objectes voluminosos de què 

es vol desprendre i les quantitats. 

 

2. L’ajuntament comprova que el o els objectes voluminosos són objecte del servei de recollida 

d’objectes voluminosos de la comarca. Si hi ha algun dubte sobre si pot ser acceptat o no, es pot 

consultar als Serveis Tècnics del Consell Comarcal. 

 

3. L’ajuntament recull la informació necessària dels usuaris (nom, telèfon, objectes a recollir, 

quantitats i lloc on s’han de recollir) i plànol adjunt (amb els punts de recollida indicats) i ho 

tramet per correu electrònic al Consell Comarcal (residus@ccnoguera.cat ). 

Dia límit de tramesa del llistat i plànol: 

Dia de la recollida Dia límit per comunicar les 
recollides 

DILLUNS DIJOUS anterior a les 14:00h 

DIMARTS DIJOUS anterior a les 14:00h 

DIJOUS  DIMARTS anterior a les 14:00h 

DIVENDRES DIMECRES anterior a les 14:00h 

Cal remarcar que NO seran acceptades les peticions trameses fora d’aquest termini. 

 

4. L’usuari cal que tregui fora al carrer els objectes notificats la nit anterior al dia de recollida. La 

recollida s’inicia a primera hora del matí (06:00h). 

 

5. El lloc de recollida dels objectes serà preferible que sigui a davant de l’habitatge de l’usuari que 

ha sol·licitat el servei per evitar abocaments incontrolats en altres punts del municipi (sempre 

que l’amplada del carrer ho permeti per al pas del camió de recollida i que els objectes no 

entorpeixin la via). 

 

6. L’empresa de recollida només agafarà aquells objectes i quantitats que hagin estat notificats 

al Consell Comarcal, que estiguin a l’adreça especificada i que estiguin al carrer, no pas a dins 

de l’edifici, magatzem, pati o dalt d’una carreta. 

 

IMPORTANT: 

Tots aquells objectes no notificats no es recolliran i si hi ha més quantitats de les notificades 

tampoc es recolliran. 
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Quins objectes voluminosos poden ser recollits ? 

Considerem objectes voluminosos aquells que per les seves dimensions i/o característiques no poden 

ser recollits a través del sistema de recollida ordinari. Per tant, s’han de recollir per separat i mai llençar-

los al contenidor d’escombraries. 

➢ Electrodomèstics  

Rentadores, cuines, forns, neveres, congeladors, televisors, aparells d’aire condicionat i altres electrodomèstics 

grans i petits.  

➢ Mobles i andròmines 

Armaris, prestatges, taules i cadires, sofàs, portes (90 x 210 cm aprox.) i finestres, matalassos, somiers, estufes, 

enrotlladors de tendals... 

➢ Equips d’electrònica i ofimàtica 

Ordinadors, monitors, impressores, teclats... 

➢ Altres objectes 

• Bicicletes 

• Joguines 

• Persianes 

• Bidons metàl·lics i de plàstic 

• Radiadors i calderes 

• Caixes de fusta, de plàstic o metàl·liques 

• Dipòsits metàl·lics, de poliester... 

• Tubs de calefacció o de xemeneia 

• Barres metàl·liques (de cortines...) 

• Perfils d’alumini 

• Estenedors 

• Fustes de planxar 

• Para-sols 

• Escales 

• Palets 

• Cotxets infantils 

• Mampares 

• Expositors 

• Ferros (en general) 

• Utensilis de cuina 

• Esquís 

 

Quins objectes voluminosos NO es recullen amb el porta a porta, però 

l’usuari els pot portar a les Deixalleries ? 

• Runa ( piques, banyeres, WC, lavabos,... ) 

• Vidres plans i miralls 

• Fluorescents, bombetes, tòners, cartutxos de tinta, piles i bateries 

• Elements de vehicles (seients, llunes de vidre, parabrises, para-xocs, bateries...) 

• Caixes amb brossa diversa, cartró, botelles de vidre, plàstic, porexpan, ...  

• Roba i calçat 

• Mànegues de reg i materials d’horticultura (lones, làmines...)  

• Pots de pintura, dissolvents, olis minerals i olis vegetals, ... 

• Envasos fitosanitaris 

• Gàbies d’animals 

• Restes de poda 

NOTA: A la deixalleria comarcal situada a Balaguer s’acceptaran tots els residus descrits. A la deixalleria 

comarcal situada a Artesa de Segre s’acceptaran tots els residus excepte els envasos fitosanitaris i les 

restes de poda. 

 



 

Quins objectes voluminosos NO es recullen amb el porta a porta i NO 
els recollim a les Deixalleries ? 

• Materials de fibrociment o que continguin amiant 

• Pneumàtics 

• Residus industrials i especials en grans quantitats 

• Materials sense classificar o que no permetin una identificació directa 

• Restes anatòmiques o infeccioses procedents d’hospitals, clíniques, farmàcies, 

veterinaris, etc. 

• Residus radioactius 

• Materials explosius 

• Residus ramaders o agrícoles produïts en fase d’explotació (dejeccions ramaderes) 

 

Dades de les deixalleries Comarcals 

• DEIXALLERIA DE BALAGUER 

- Adreça: Ctra. C-12, km 171.9, 25600 Balaguer 

- Horari: 

Matí: de 11.00 h a 13.00 h, de dimarts a dissabte 
Tarda: de 15.00 h a 18.00 h, de dilluns a divendres 

 

• DEIXALLERIA D’ARTESA DE SEGRE 

- Adreça: Pol. Ind. El Pla, C. Onze de Setembre 7, 25730 Artesa de Segre  

- Horari:  

Tarda: de 16.00 h a 20.00 h, de dilluns a divendres (dimarts tarda tancat) 

Matí: de 10.00 h a 13.00 h, només els dissabtes 

Funcionament de les Deixalleries 

Les deixalleries de la comarca ofereixen el seu servei gratuït a particulars amb residència en 

algun dels municipis de la comarca de la Noguera i als comerços i petites empreses amb 

llicència d’activitats econòmiques inclosos en els municipis de la comarca. Les quantitats a 

partir de les quals els usuaris hauran de pagar estan regulades per l’ordenança preu públic 

núm.5 del Consell Comarcal de la Noguera. 

 


