
DEIXALLERIA FIXA DE VALLMOLL

La deixalleria de Vallmoll està ges onada pel Consell Comarcal de l’Alt Camp i pretén millorar i ampliar el
servei de recollida de residus especials i voluminosos prestat pel Consell Comarcal a diversos municipis de
la comarca de l’Alt Camp.

QUÈ ÉS LA DEIXALLERIA? QUINS RESIDUS HI POTS PORTAR?

La deixalleria és un centre de recepció selec va de residus per a la seva posterior reu lització, valorització i
reciclatge. S’hi poden dipositar residus especials en pe tes quan tats i residus voluminosos:

QUI POT UTILITZAR LA DEIXALLERIA?

Els veïns del municipi per dipositar els residus que generen a les seves llars (residus domès cs). També els
comerços,  oficines,  serveis  i  indústries  però només  per  dipositar  aquells  residus  generats  per  la  seva
ac vitat que siguin assimilables als domès cs. 

El servei és gratuït però la quan tat de residus està limitada per cada pologia per domicili i any.

QUÈ HAS DE FER PER PORTAR RESIDUS A LA DEIXALLERIA?

Per  portar  els  residus  a  la  deixalleria  cal  demanar  cita  prèvia  trucant  al  teu  ajuntament  o  al  Consell
Comarcal de l’Alt Camp, al Servei de Medi Ambient (tel. 977 60 85 60 / 692 35 89 42) o bé enviar un correu
a mediambient@altcamp.cat,  indicant  el  teu nom,  adreça (domicili)  i  quins  residus  vols  portar  ( pus i
quan tat aproximada).

No s’admetran residus si la persona no disposa de cita prèvia o incompleix l’horari que se li ha assignat.



COM HAS DE DIPOSITAR ELS RESIDUS A LA DEIXALLERIA?

Has d’accedir a la deixalleria de forma individual i iden ficar-te (DNI, NIE). 
Has de dipositar els residus seguint les indicacions del personal de la deixalleria.

  HORARI

L’horari d’obertura és els dissabtes al ma  (únicament amb cita prèvia).

ON ESTÀ UBICADA LA DEIXALLERIA DE VALLMOLL?

La deixalleria de Vallmoll està situada al Camí del Bogatell   s/n   (entrada crta. a La Secuita, T-223).
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Ubicació deixalleria de Vallmoll


