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Més informació:  
Plaça de la Imperial Tàrraco, 1 · Tarragona
Telèfon verd: 977 296 222
mediambient@tarragona.cat

Prometo donar-te  
descans mentre 
visquem junts... 

però no em deixis 
tirat al carrer

Gràcies per trucar al  
telèfon verd abans de deixar 
residus voluminosos

Hi ha una ordenança municipal sobre convivència 

i ús dels espais públics on es determina que es 

prohibeix llençar o abandonar als espais públics 

qualsevol tipus d’objecte o producte.

L’inclompliment d’aquesta ordenança té 

tipificada una sanció d’entre 100 i 300 €.

Durant l’any 2016 
s’han gestionat,  

a través del telèfon verd, 
un total de 3.302 

serveis de recollida

L’Ajuntament de Tarragona 
ofereix 3 serveis per a la recollida 
de deixalles voluminoses:

1. Trucar al telèfon verd

                2. La deixalleria fixa

3. Les deixalleries mòbils
 



Es consideren residus voluminosos els mobles, 
grans electrodomèstics, matalassos, fustes, etc.

El lloc és al costat dels 
contenidors que tingueu 

més propers de casa
(excepte a la Part Alta, on no hi ha contenidors a 
tot arreu i es busca una ubicació personalitzada)

Campanya per al foment del civisme i la 
implicació ciutadana en la recollida de 
residus voluminosos i andròmines

Heu de trucar 
al telèfon verd 

per programar el dia,  
l’hora i el lloc on  

deixareu els mobles  
i els passarem 

a recollir

Servei de deixalleria fixa

• RESIDUS ESPECIALS: fluorescents i llums de 
vapor de mercuri, bateries, dissolvents, pintures, 
vernissos, piles i acumuladors i electrodomèstics 
que contenen substàncies perilloses, etc.

• RESIDUS NO ESPECIALS I INERTS: paper i cartró, 
vidre, plàstics, ferralla i metalls, fustes, tèxtils, 
electrodomèstics que no contenen substàncies 
perilloses, pneumàtics, enderrocs d’obres menors 
i reparació domiciliària.

Polígon Riuclar - C/ del Coure, s/n 
Tel. 977 549 235   
De dilluns a dissabte, de 8 a 20 h

Servei de deixalleries mòbils
• Petits electrodomèstics, telèfons mòbils, equips 

d’informàtica i telecomunicacions, tòners i 
cartutxos esgotats, aparells electrònics de 
consum, làmpades i fluorescents, mobles petits, 
tèxtil, CD, eines elèctriques, joguines, pintures 
dissolvents, piles, bateries de plom, olis vegetals i 
minerals, radiografies, etc.

Hi ha 5 deixalleries mòbils. De dilluns a dissabte 
s’ubiquen en una zona diferent de la ciutat. 
L’horari és de 10 a 20 h. Consulta’n la ubicació 
diària al telèfon verd o a www.tarragona.cat/neteja

El servei és 
personalitzat i gratuït 

i es fa de dimarts 
a dissabte, excepte 

els festius

El servei de recollida 
es fa de nit, de 21 a 5 h  

de la matinada

La recollida de voluminosos 
no programada va 

suposar un cost l’any 2016 
de 371.251,35€


