
 

 

 

LA DEIXALLERIA S’APROPA ALS BARRIS! 
 

QUÈ ÉS LA DEIXALLERIA MÒBIL? 

És un nou servei de l’Ajuntament per facilitar l’aportació de 

residus de petit volum que, per les seves característiques,  

requereixen d’un tractament especial. Per això cal portar-los 

a la deixalleria.  

 

QUI LA POT UTILITZAR? 

S’adreça només a particulars. Les empreses han d’utilitzar la deixalleria fixa.  

 

QUINS RESIDUS S’HI PODEN PORTAR? 

- Pintures i dissolvents 

- Extintors, bombones de càmping gas, salfumant i altres líquids tòxics 

- Piles i bateries petites 

- Petits aparells elèctrics: ràdios, mòbils, assecadors de cabells, comandaments a 

distància, raspalls de dents elèctrics, carregadors de mòbil, CD, tauletes, 

ordinadors, teclats... 

- Fluorescents, bombetes i radiografies 

- Agulles i xeringues dins d’un envàs tancat 

- Olis de motor/ Oli de cuina 

- Càpsules de cafè 

- Tintes d’impressora i tòners 

- Ferralla: paelles, restes de ferros, pals d’escombra 

- Joguines velles 

       

       

       



 

 

 

LA DEIXALLERIA S’APROPA ALS BARRIS! 
 

ON I QUAN S’HI PODEN PORTAR ELS RESIDUS? 

Durant l’any 2023, d’11 a 18 h, als barris següents: 

Barri de Gràcia (c. Roca, al costat de l’Escola Casals-Gràcia):  

7 de març, 6 de juny, 5 de setembre i 7 de novembre  

Barri de l’Erm (c. Pintor Guàrdia, davant l’Escola Puig-agut):  

14 de març, 13 de juny, 12 de setembre i 14 de novembre 

Barri Vilamirosa  (cruïlla c. Puigpardines i c. Vilamirosa):  

21 de març, 20 de juny, 19 de setembre i 21 de novembre 

Barri Dalt Vila (plaça Dalt Vila, al costat de les escales):  

28 de març, 27 de juny, 26 de setembre i 28 de novembre 

 

RECORDEU! 

S’ofereix un servei gratuït de recollida de voluminosos (mobles, electrodomèstics grans, 

matalassos, etc.) a domicili. Cal sol·licitar-lo a través de l’app SOBREN MOTIUS, trucant a 

l’Oficina Porta a Porta (900.500.578) o a l’OAC de l’Ajuntament (93.850.66.66). 

Descarregueu-vos l’app SOBREN MOTIUS i podreu registrar les aportacions que feu, tant a la 

deixalleria mòbil com a la fixa (carrer Eduard Rifà, 74-76, telf. 93.850.75.23). 

  Google Play (Android)                        App Store (iOS) 

                     

                        

 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ A https://www.manlleu.cat/residus 

PORTANT RESIDUS A LA 

DEIXALLERIA FIXA O MÒBIL 

UN MÍNIM DE 4 VEGADES 

L’ANY, TINDREU UN 

DESCOMPTE DE 10 € EN  LA 

TAXA DE RESIDUS 

Si no recordeu el codi per 

registrar-vos, demaneu-lo a 

portaporta@manlleu.cat. 

 

https://www.google.com/search?q=deixalleria+manlleu&rlz=1C1GCEU_caES990ES990&oq=deixalleri&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i433i512j46i175i199i512j0i512j69i60l3.3362j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:portaporta@manlleu.cat

