
 

 

DEIXALLERIA MUNICIPAL 

 
Horari i Ubicació 
La deixalleria municipal de Castell-Platja d’Aro estarà oberta tot l’any, excepte 
els dies 25 de desembre i 1 de gener. L’horari serà el següent: 

 Ubicació: C/ Roques Martines S/N, Platja d’Aro (al costat del Pith & Put) 

    Hivern: De dilluns a dissabte (10-14 h i 16-19 h) i diumenge (10-14h). 
   Estiu: De dilluns a dissabte (10-14 h i 16-20 h)
 
 
 
 

 
Admissió dels usuaris 
Els usuaris admesos son els habitants del Municipi de Castell-Platja d’Aro. 
Es pot autoritzar l’entrada de comerços, serveis i petits industrials. El sistema 
de control és mitjançant una targeta d’usuari o acreditació de residència a 
Castell-Platja d’Aro-S’Agaró. 
 
Admissió dels residus 
 
Els operaris informen als usuaris sobre l’admissió o no d’un residu i la seva 
disposició. 
L’organització de l’emmagatzematge es realitzarà en contenidors de caixa 
oberta d’uns 20m3,ubicats en un nivell inferior, i on s’hi realitzaran les 
aportacions de residus des d’un nivel superior tal i com es fa actualment: 
 

 Vidre 
L’usuari dipositarà les ampolles de vidre, tant de color com transparent, en un 
contenidor tipus iglú de color verd. Les ampolles de cava es dipositaran en un 
contenidor tipus gàbia. Les restes de vidre procedents de portes, finestres, etc. 
Es dipositaran al contenidor metàl·lic adient. 

 

 Ferralla i metalls 
L’usuari dipositarà els residus al contenidor metàl·lic corresponent o a la zona 
d’abocament on disposi l’encarregat de la deixalleria. 

 

 Fusta, mobles i voluminosos 
L’usuari dipositarà els residus al contenidor corresponent o a la zona 
d’abocament on disposi l’encarregat de la deixalleria. Els residus voluminosos 
es desballestaran i es separarà el material que pot ésser reciclat de la resta. 
(límit 400 kg/sem) 

 

 Runes i residus de la construcció 
L’usuari dipositarà els residus al contenidor corresponent o a la zona 
d’abocament on disposi l’encarregat de la deixalleria. (límit 250 kg/sem) 

 

 Pneumàtics 
L’usuari dipositarà els residus al contenidor corresponent; abans s’haurà de 
separar la llanta i dipositar-la al contenidor corresponent.(límit 4 ut/sem) 

 
 



 

 

 Paper i cartró 
L’usuari dipositarà els residus al contenidor tipus iglú corresponent. 

 

 Envasos 
L’usuari dipositarà els residus al contenidor tipus iglú corresponent. 

 

 Residu de rebuig 
L’usuari dipositarà els residus al contenidor corresponent o a la zona 
d’abocament on disposi l’encarregat de la deixalleria. 
 
La resta de residus admesos s’ubicaran dins els contenidors que es troben al 
“cobert” destinat als residus especials. 
 
A la deixalleria existeix una zona per als residus especials. La gestió d’aquests 
residus es realitzarà d’acord amb la normativa vigent. La manipulació es 
realitzarà amb cura per tal d’evitar la barreja dels diferents residus i la 
descàrrega accidental de substàncies contaminants al medi. 
La zona esmentada estar concentrada en contenidors especials en els quals 
s’abocaran els següents materials: 

 

 Olis 
L’usuari haurà de lliurar a l’operari els olis degudament separats, olis minerals i 
olis vegetals, aquest els abocarà dins els contenidors corresponents amb cura 
per tal d’evitar basaments. 
S’informarà als usuaris de la deixalleria del perill de barrejar-los. 

 

 Bateries 
L’usuari haurà de lliurar a l’operari les bateries i aquest les emmagatzemarà 
dins del magatzem. Les bateries es col·locaran de manera que no es vessin els 
líquids que contenen. 

 

 Productes químics, dissolvents, laques, pintures, vernissos... 
L’usuari haurà de lliurar a l’operari aquests productes i 
aquest els dipositarà dins del magatzem. L’emmagatzematge d’aquests 
productes es realitzarà en contenidors específics de forma que no es barregin 
entre ells. S’informarà als usuaris de la deixalleria del perill de barrejar-los. 
 

 Piles 
L’usuari haurà de lliurar a l’operari les piles, i aquest separarà les piles de botó 
de les altres i les dipositarà en el contenidor corresponent. 

 

 Frigorífics amb CFC 
L’usuari haurà de lliurar a l’operari els frigorífics i electrodomèstic amb CFC, i 
aquest els dipositarà en el box corresponent i de forma vertical per evitar el 
trencament del circuit de refrigeració. 

 

 Electrònica, cables 
L’usuari haurà de lliurar a l’operari els diferents residus per separat i aquest els 
dipositarà en els contenidors corresponents.. 

 


