
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NORMES D’UTILITZACIÓ DE LA 
DEIXALLERIA “PUNT NET” 

I DEIXALLERIA MÒBIL 
 

(Reglament pendent d’aprovació) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Introducció 
 
Aquestes normes recullen les condicions generals de funcionament de la Deixalleria 
(deixalleria Punt Net i deixalleria mòbil) com a centres receptors de residus 
municipals que no són objecte de recollida domiciliària. 
 
 
2. Objectius 
 
Els objectius fonamentals de la Deixalleria són: 
 

• Aconseguir la màxima recuperació dels materials que hi aportin els usuaris, 
recepcionant de manera selectiva els diferents residus, per tal de permetre 
la seva valorització o, en cas que aquesta no sigui possible, la seva correcta 
gestió. 

 
• Extreure de la fracció rebuig els materials tòxics i perillosos per al medi 

ambient i les persones amb la finalitat de gestionar-los adequadament. 
 

• Col·laborar en la supressió dels abocaments incontrolats de residus 
municipals com runes, voluminosos, fracció vegetal, etc. 

 
• Esdevenir un centre permanent d’educació ambiental on sensibilitzar i 

educar a la població per recuperar el màxim de materials. 
 
 
3. Àmbit territorial 
 
El servei de la Deixalleria abastarà el municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
4. Usuaris de la Deixalleria 
 
El servei de la Deixalleria Punt Net s’ofereix als particulars donats d’alta al padró 
municipal, així com a comerços, oficines i serveis amb llicència d’activitats 
econòmiques en aquest municipi, amb les limitacions que estableix aquesta 
Normativa. 
 
El servei de la Deixalleria mòbil s’ofereix exclusivament als particulars donats d’alta 
al padró municipal, amb les limitacions que estableix aquesta Normativa. 
 
Per a possibles usuaris d’altres municipis l’ús de la Deixalleria estarà condicionat a 
la presentació de la corresponent autorització administrativa. 
 
 
5. Obligacions dels usuaris de la Deixalleria 
 

1. En el moment de l’entrada d’un residu a la deixalleria l’usuari ha de lliurar al 
personal de recepció un document identificatiu com a resident del municipi, 
o la tarja d’usuari de la deixalleria, per registrar l’aportació de materials. 



 

 

 
2. L’usuari indicarà al personal de la Deixalleria la procedència (particular o 

comerç) i els tipus de residus que aporta. 
 

3. En el cas que l’usuari vulgui que es registri l’entrada de materials mitjançant 
la tarja identificativa, l’aportació de materials haurà de ser significativa, 
sense excedir la quantitat màxima admesa per a cada matèria relacionada 
en aquest document. 

 
4. L’encarregat de la Deixalleria pot impedir a un usuari dipositar residus, bé 

per les quantitats que aporta o bé per la naturalesa del residu. En aquest 
cas, l’usuari s’haurà d’emportar-se aquests residus. 

 
5. L’usuari podrà demanar assessorament a l’Ajuntament sobre la forma de 

desprendre’s d’aquests residus no admesos. L’Ajuntament donarà una 
solució quan sigui possible, o bé adreçarà a l’usuari a l’organisme 
competent en matèria de residus a Catalunya. 

 
6. L’usuari consultarà qualsevol dubte al personal de recepció per tal de 

dipositar al contenidor adequat els residus que aporti. 
 

7. En el cas de la instal·lació de la deixalleria Punt Net, en tot moment l’usuari 
seguirà les indicacions del personal de recepció per a dirigir-se al lloc de 
descàrrega, respectant les senyalitzacions i el límit de velocitat. 

 
8. El mateix usuari dipositarà els materials al contenidor corresponent, excepte 

els residus especials, els olis vegetals i olis minerals que han de ser lliurats 
l’encarregat de la Deixalleria per tal de que els dipositi personalment al 
contenidor adient. 

 
9. L’usuari informarà en la mesura que sigui possible de la composició i 

característiques dels residus especials que aporti. 
 

10. L’usuari evitarà que quedin restes al terra i al voltant dels contenidors 
després de descarregar. Si caigués qualsevol cosa, l’usuari ho haurà de 
recollir i ficar al contenidor respectiu, en la mesura que sigui possible. 

 
 
6. Obligacions del personal de la Deixalleria 
 

1. Obrir i tancar la Deixalleria. 
 

2. Gestionar i controlar totes les activitats que es duen a terme dins de la 
Deixalleria. 

 
3. Atendre els usuaris i aclarir els dubtes que puguin tenir sobre el 

funcionament de la Deixalleria i els residus que aportin. 
 

4. Atendre i donar les instruccions necessàries als transportistes que vinguin a 
recollir materials a la Deixalleria. 



 

 

 
5. Dipositar personalment els residus especials aportats pels usuaris en els 

contenidors corresponents, així com els olis vegetals i olis minerals. 
 

6. Emplenar tots els documents necessaris de control de la gestió de la 
Deixalleria. 

 
7. Mantenir la Deixalleria en bon estat de neteja. 

 
 
7. Dies de servei i horari 
 
Deixalleria Punt Net: 
 

• Del 2 de gener al 31 de desembre: 
De dilluns a dissabte de 10 a 13 i de 16 a 19 hores. 
 

• Festius sense servei: 
1 de gener, dia de la Comparsa i 25 de desembre. 

 
Deixalleria mòbil: 
 

• Del 2 de gener al 31 de desembre: 
Horari d’hivern: De dilluns a dissabte de 10:15 a 14 i de 16 a 19 hores. 
Horari d’estiu: De dilluns a dissabte de 10:15 a 14 i de 17 a 20 hores. 
 

• Festius sense servei: 
Diumenges, 1 de gener, dia de la Comparsa i 25 de desembre. 

 
 
8. Residus admissibles 
 
Els usuaris de la Deixalleria Punt Net podran aportar els següents materials: 
 

• Aparells de fred (Grup A1 RAEE’s) (neveres, aire condicionat, etc.) 
 
• Bateries (d’automoció) 

 
• Càpsules de cafè 

 
• CD’s i DVD’s 

 
• Envasos lleugers (de plàstic, brics i llaunes) 

 
• Extintors 
 
• Ferralla (tot tipus de metalls, cables elèctrics, etc.) 
 
• Fibrociment-uralita 



 

 

 
• Filtres d’oli 

 
• Fracció vegetal 

 
• Fustes netes 

 
• Grans electrodomèstics (Grup A2 RAEE’s) (rentadores, cuines, etc.) 

 
• Làmpades fluorescents i làmpades de descàrrega (Grup A5 RAEE’s) 

 
• Matalassos 
 
• Oli mineral 

 
• Oli vegetal 

 
• Paper i cartró 

 
• Petits electrodomèstics (Grup A4 RAEE’s) (ordinadors, microones, etc.) 

 
• Piles (tipus bastó, tipus botó, de telefonia mòbil, etc.) 

 
• Pneumàtics (sense la llanta) 

 
• Porexpan 
 
• REPQ (residus especials en petites quantitats): àcids, bases, dissolvents, 

sòlids/pastosos (pintures, vernissos, coles, ceres, etc.), fitosanitaris, 
cosmètics, aerosols, productes comburents, radiografies, termòmetres, 
productes no identificats, tòners, i envasos de plàstic o metàl·lics que hagin 
contingut substàncies tòxiques 

 
• Roba i sabates 

 
• Runes 

 
• Televisors i monitors (Grup A3 RAEE’s) 

 
• Vidre (envasos) 

 
• Vidre pla i vidre laminat (de cotxe, amb filaments, etc.) 

 
• Voluminosos (mobles vells, andròmines, plàstics, en general aquells 

residus admissibles que no es poden incloure en cap dels restants tipus de 
residus) 

 
 
 



 

 

Els usuaris de la Deixalleria mòbil podran aportar els següents materials: 
 

• Càpsules de cafè 
 

• CD’s i DVD’s 
 

• Làmpades i fluorescents en general 
 

• Oli vegetal 
 

• Petits electrodomèstics 
 

• Piles (tipus bastó, tipus botó, de telefonia mòbil, etc.) 
 
• REPQ (residus especials en petites quantitats): dissolvents, 

sòlids/pastosos (pintures, vernissos, coles, ceres, etc.), fitosanitaris, 
cosmètics, aerosols, radiografies, termòmetres i tòners. 

 
• Roba i sabates 

 
 
9. Residus no admissibles 
 

• Materials explosius 
 
• Matèria orgànica 

 
• Medicaments (es gestionen amb la plataforma SIGRE a les farmàcies) 

 
• Residus barrejats 

 
• Residus industrials en grans quantitats procedents d’un procés 

productiu, que han de ser gestionats a través de gestors privats autoritzats 
per l’Agència de Residus de Catalunya 

 
• Residus radioactius 

 
• Residus sanitaris (excepte xeringues de particulars) 

 
 
10. Quantitats màximes admissibles 

 
• APARELLS DE FRED (Grup A1 RAEE’s) 

 
Neveres, aparells d’aire condicionat, i altres electrodomèstics que continguin 
CFC. 

 
Quantitat màxima acceptada................................................................1 unitat 

 



 

 

• BATERIES 
 

Tot tipus de bateries d’automoció. No s’acceptaran les bateries procedents 
de tallers mecànics. 

 
Quantitat màxima acceptada...........................................................sense límit 

 
• CÀPSULES DE CAFÈ 

 
Tot tipus de càpsules netes, sense cap altre tipus d’element i procedents de 
l’ús domèstic i restauració. 

 
Quantitat màxima acceptada...........................................................sense límit 

 
• CD’s i DVD’s 

 
En quantitats petits i si l’usuari ho demana, es podrà procedir a la destrucció

 de les dades que continguin els cd’s i dvd’s abans del seu dipòsit. 
 

Quantitat màxima acceptada...........................................................sense límit 
 

• ENVASOS LLEUGERS 
 

Envasos de plàstic: ampolles, garrafes, envasos detergent; Envasos de 
tetrabric; Envasos metàl·lics: llaunes de conserva, llaunes de begudes; 
Safates de porexpan; Bosses film; Paper de plata. 

 
Quantitat màxima acceptada...........................................................sense límit 

 
• EXTINTORS 

 
Procedents de domicilis o magatzems particulars. 

 
Quantitat màxima acceptada...............................................................2 unitats 

 
• FERRALLA 

 
Tot tipus d’elements metàl·lics (tubs, llantes de cotxe, cadires metàl·liques, 
marcs o portes de ferro o alumini, bicicletes, somiers, cables elèctrics, etc. 

 
Quantitat màxima acceptada...........................................................sense límit 

 
• FIBROCIMENT-URALITA 

 
Procedent de particulars i no subjecte a obres de rehabilitació o canvis en el 
tipus de subministra d’aigua. 

 
Quantitat màxima acceptada...............................................1 placa o 1 dipòsit 

 



 

 

• FILTRES D’OLI 
 

Procedent de canvis de cotxes particulars. No s’acceptaran els filtres d’oli 
procedents de tallers mecànics. 

 
Quantitat màxima acceptada................................................................1 unitat 

 
• FRACCIÓ VEGETAL 

 
Tot tipus de restes vegetals procedents de poda o esporga, de dimensions 

  màximes de 10 cm de gruix per als troncs i de 1,5 metres de llargària per les 
branques. 

 
No s’acceptaran restes de vegetals derivats de l’agricultura ni restes 
vegetals procedents de empreses de jardineria. Les restes de palmera es 
dipositaran al contenidor per a voluminosos. 

 
Quantitat màxima acceptada....................................................................1 m3 

 
• FUSTES 

 
Tot tipus de fustes netes, sense cap element metàl·lic. 

 
Quantitat màxima acceptada....................................................................1 m3 

 
• GRANS ELECTRODOMÈSTICS (Grup A2 RAEE’s) 

 
Electrodomèstics de línia blanca: rentadores, cuines, forns, etc. 

 
Quantitat màxima acceptada...........................................................sense límit 

 
• LÀMPADES FLUORESCENTS I LÀMPADES DE DESCÀRREGA (Grup 

A5 RAEE’s) 
 

Tot tipus de làmpades fluorescents i làmpades de descàrrega. 
 

Quantitat màxima acceptada............................................................10 unitats   
 
• MATALASSOS 

 
Quantitat màxima acceptada................................................................1 unitat 

 
• OLI MINERAL 

 
Procedents del canvi d’oli de vehicles de particulars. No s’acceptarà l’oli 
procedent de tallers mecànics. 

 
Quantitat màxima acceptada...........................................................sense límit 

 



 

 

 
• OLI VEGETAL 

 
Procedents del consum domèstic i restauració. 

 
Quantitat màxima acceptada................................................................30 litres 

 
• PAPER I CARTRÓ 

 
Diaris i revistes, envasos de cartró, etc. 

 
Quantitat màxima acceptada...........................................................sense límit 

 
• PETITS ELECTRODOMÈSTICS (Grup A4 RAEE’s) 

 
Ordinadors ,microones, vídeos, torradores, etc. 

 
Quantitat màxima acceptada...........................................................sense límit 

 
• PILES 

 
Piles bastó i piles botó. Bateries de telefonia mòbil 

  
Quantitat màxima acceptada.......................................................... sense límit 

 
• PNEUMÀTICS 

 
Pneumàtics sense la llanta justificant procedència. No s’acceptaran 
pneumàtics de tractor ni de camió, ni els procedents de tallers. 

 
Quantitat màxima acceptada...............................................................4 unitats 

 
• POREXPAN 

 
Tot tipus de porexpan net, sense cap altre element . 

 
Quantitat màxima acceptada...........................................................sense límit 

 
 

• REPQ (residus especials en petites quantitats) 
 

o Àcids      
o Bases 
o Dissolvents     
o Sòlids/pastosos (pintures, vernissos, coles, ceres, etc) 
o Fitosanitaris 
o Cosmètics 
o Aerosols 
o Termòmetres i radiografies 



 

 

o Productes no identificats 
o Cartutxos de tòner 
o Productes comburents 
o Envasos de plàstic o de metall que hagin contingut substàncies 

tòxiques 
 

Quantitat màxima acceptada....................................................35 litres / 35 kg 
 

• ROBA 
 

Tot tipus de roba neta en el millor estat possible (camises, pantalons, 
jerseis, llençols, sabates, etc.) 

 
Quantitat màxima acceptada...........................................................sense límit 

 
• RUNES 

 
Procedents d’obres menors. Caldrà presentar el permís d’obres abans del 
dipòsit de la runa o l’ordre de treball en el cas de companyies 
d’assegurances. No s’acceptarà runa procedent de empreses de construcció 
ni d’empreses de materials de construcció. 

 
Quantitat màxima acceptada....................................................................1 m3 

 
• TELEVISORS I MONITORS (Grup A3 RAEE’s) 

 
Televisors, monitors d’ordinador, etc. 

 
Quantitat màxima acceptada...........................................................sense límit 

 
• VIDRE 

 
Envasos de vidre: pots, ampolles, etc. 

 
Quantitat màxima acceptada...........................................................sense límit 

 
• VIDRE PLA I LAMINAT 

 
Vidres de cotxes, vidres amb filaments metàl·lics, miralls, etc. 

 
Quantitat màxima acceptada...........................................................sense límit 

 
• VOLUMINOSOS 

 
o Mobles 
o Catifes 
o Maletes 
o Mobles de vímet 
o Andròmines 



 

 

o Fulles de palmera 
o Plàstics no valoritzables 
o En general tot tipus de material de difícil classificació. 

 
En el cas del mobiliari en bon estat els encarregats de les Deixalleries 
podran lliurar-los a qui els demani, sota el control de l’Ajuntament, que tindrà 
la potestat de decidir i reglamentar la forma de lliurament. 

 
Quantitat màxima acceptada....................................................................1 m3 

 
 
 
 


