Catàleg de serveis
Categoria “Serveis bàsics”

Nom del servei: Deixalleria municipal
Regidoria responsable: Infraestructures i Manteniment
Forma de gestió: Delegació a favor del Consell Comarcal. El Consell Comarcal porta
el servei a través de l’empresa “Recollida de Residus d’Osona SL”, que és una
empresa mixta participada pel Consell Comarcal d’Osona, i per l’empresa “Cespa SA.

Descripció:
La deixalleria és un element clau en la recollida selectiva ja que s’hi porten totes
aquelles deixalles que no tenen cap contenidor exprés al carrer.
La deixalleria ha d’estar preparada per rebre, com a mínim, els següents materials,
sempre que provinguin de particulars o, en petites quantitats, de comerços, tallers i
indústries:
Residus especials: medicaments, fluorescents i làmpades de vapor de mercuri,
pneumàtics, bateries, dissolvents, pintures, vernissos, piles, olis minerals usats,
electrodomèstics que continguin substàncies perilloses.
Residus municipals i assimilables: paper i cartró, vidre, plàstics, ferralla i
metalls, tèxtils, electrodomèstics sense substàncies perilloses, olis vegetals usats,
fustes.
Altres residus: runes i restes de construcció d’obres menors, residus verds
(podes,...), residus voluminosos (ceràmica, mobles, matalassos, roba vella i bruta).
Residus assimilables a domèstic provinents de petites indústries i comerços
(en petites quantitats): llaunes, cablejats, sabates, esprais, pa sec, tòners,
radiografies, etc.

A qui es dirigeix: A persones i empreses dels municipis de Torelló, Sant Vicenç de
Torelló, Orís, Sant Quirze de Besora i Santa Maria de Besora. Les empreses
d’aquests municipis poden fer-ne ús però per alguns residus determinats, els que
tenen cost de transport i/o tractament, se’ls apliquen taxes i només en poden abocar
unes quanties màximes de residus.
El telèfon de contacte és: 900 102 989

Preu: L’establert en l’ordenança.
Ordenança fiscal núm. 28 – Reguladora del preu públic per la utilització de la
deixalleria municipal

Tràmits relacionats:
Posar nota recollida selectiva de residus.

Sol·licitud de recollida de mobles i trastos vells al carrer.
Cal trucar prèviament al 900 102 989.

Queixes:
Es poden presentar:
a)
b)
c)
d)

Telefònicament: 900 102 989
Presencialment
Per correu postal
Per mitjans telemàtics

Adreça i telèfon: Deixalleria Municipal
Adreça: Polígon Industrial Mas les Vinyes, s/n
Codi Postal: 08570
Municipi: Torelló
Telèfon: 900 102 989

Més informació: http://www.rro.cat/

