
El Rourell - 2022 

RECOLLIDA DE RESIDUS ESPECIALS I VOLUMINOSOS – 2022 

  QUAN ES RECULLEN ELS RESIDUS? 

Es recullen els dies:           21 – 22 – 23 de gener                   18 – 19 – 20 de març                20 – 21 – 22 de maig 

                                              15 – 16 – 17 de juliol                   23 – 24 – 25 de setembre             25 – 26 – 27 de novembre 
 

  ON ES PODEN DEIXAR? 

El punt de recollida dels residus està ubicat a l’Avinguda Montserrat, s/n. 

 Residus especials: magatzem municipal  Residus voluminosos: caixa blava 

Quins residus especials podem deixar al magatzem municipal? 

 

Quins residus voluminosos podem dipositar a la caixa blava? 

 

Com ho hem de fer? 

 Només residus domèstics (els que fem a casa). Les indústries i professionals NO poden utilitzar aquest servei. 

 No barrejar productes diferents (poden reaccionar entre si). 

 Els líquids en ampolles/bidons ben tancats d’un màxim de 3 litres. 

 Indicar el nom del producte/material dels residus perillosos que no es puguin identificar a simple vista. 

 Els residus d’envasos de fitosanitaris s’han de portar als contenidors ubicats als punts de venta (punt SIGFITO en 

cooperatives, distribuïdors, ...), i els de medicaments a la farmàcia (punt SIGRE). 

 No es poden dipositar les runes d’obres, ni l’amiant (fibrociment, uralita), ni les restes de poda. 

  ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS 

 

a 
 

DEIXALLERIA FIXA 
 

En cas de voler llençar residus en dates diferents a les 
indicades anteriorment, es pot anar gratuïtament a la 
deixalleria fixa de Vallmoll. 
 
Cal demanar cita prèvia trucant a: 
 Ajuntament del Rourell - tel. 977 84 05 02 
 Consell Comarcal de l’Alt Camp - tel. 977 60 85 60 

 tel. 977 60 85 60 

 tel. i WhatsApp: 692 35 89 42 

 mediambient@altcamp.cat 
 
Més informació al document: Deixalleria fixa de Vallmoll. 
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OLI VEGETAL (CUINA) 

Podeu llençar les restes d’oli al contenidor especial 

ubicat al magatzem municipal. 
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https://goo.gl/maps/Ug1urKd8148saaXa8
https://goo.gl/maps/Kkx84V673drmDUWq9
http://www.altcamp.cat/sites/ccac/files/recursos/ConsellComarcal/Medi_ambient/deixalleria_fixa_de_vallmoll_0.pdf

