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Si teniu residus especials, voluminosos, poda,
ferralla.... podeu anar a les deixalleries
comarcals.  

DEIXALLERIA DE CERVERA
Av. Polígon Industrial, s/n

DEIXALLERIA DE GUISSONA
Ctra. de Guissona a Guarda-
si-venes, Km. 16.1

De dilluns a diumenge
Matí: de 9 a 14 h
Tarda: de 15 a 17 h

Horari deixalleries 
de Cervera i Guissona:

DIES FESTIUS TANCAT

DEIXALLERIA MÒBIL
Consulteu les permanències i
horaris a la pàgina web del
Consell Comarcal de la Segarra. 

A més, podeu disposar del servei
de recollida domiciliària de
trastos vells i voluminosos:  

973 531 300

www.ccsegarra.cat

gestioresidus@ccsegarra.cat

Pg. de Jaume Balmes, 3 - CERVERA

CONSELL COMARCAL
DE LA SEGARRA

INFORMA'T
Amb el suport de:



Tipus de
  residu

Quantitats amb
  entrada gratuïta

per usuari/mes

Tarifa a pagar
  per excés

Aerosols, extintors,
gasos en envasos a
pressió.

5 unitats
Segons

  ordenança fiscal

Altres residus especials
en petita quantitat
(dissolvents,
  reactius de laboratori)

5 litres Segons
  ordenança fiscal

Aparells amb CFC,
HCFC, HC - frigorífics 2 unitats

No
  s'admet

Filtres d'oli 2 unitats
Segons

  ordenança fiscal

Fracció vegetal
2 m3 

(furgoneta
  petita)

Segons
  tarifa vigent d’entrada a
planta de compostatge.

Matalassos 1 unitat
Entrada

  dipòsit controlat segons
tarifa vigent

Medicaments No s'admet

Objectes voluminosos
(mobles i trastos vells)

100 kg o 5
voluminosos de gran

volum

Entrada
  dipòsit controlat segons

tarifa vigent

Oli minerals - Oli de
motor 5 litres No s'admet

Pesticides 5 pots No s'admet

Plàstics (no envàs) i
porexpan

Industrial NO. 
Embalatge 2 kg

Entrada
  dipòsit controlat segons

tarifa vigent

Pneumàtics (cotxe) 0 unitats
Segons

  ordenança fiscal

Runa 100 kg
Entrada

  dipòsit de runes

Sòlids i pastosos 5 pots
Segons

  ordenança fiscal

Vidre pla o laminat 5 unitats
Segons

  ordenança fiscal

Es considera una furgoneta petita els vehicles tipus Renault Express, Citroën C14,
Kangoo, Partner, i anàlegs. Quan   hi hagi dubte sobre la capacitat d’una furgoneta,
l’usuari mostrarà la fitxa tècnica del vehicle per a les oportunes comprovacions.

Descarregueu-vos
l'APP: Komtainer Plus

QUÈ PODEM PORTAR 
A LA DEIXALLERIA...

Quantitats màximes permesesFUNCIONAMENT 
ACCÉS A LA DEIXALLERIA

Identifiqueu-vos amb
l'APP de Komtainer
en el moment de fer
una aportació a la
deixalleria.

Registreu-vos al
sistema omplint les
dades personals. 

En el cas que alguna persona tingui dificultat
per donar-se d'alta al sistema o qualsevol
altra incidència podrà passar pel Consell
Comarcal a demanar un codi QR imprès.


