DEIXALLERIA
Ubicació:
Carrer Progrés, 18-20
Telèfon: 93 474 08 94

Horaris:
De dilluns a dissabtes no festius,
de 9 a 14 h i de 16 a 20 h
Diumenges de 10 a 14 h

Què és una
deixalleria?

Quins materials s’hi recullen?

És un espai públic on es
recullen per separat els
elements que ja no són
útils a casa i que, en
canvi, poden reciclar-se.
També s’hi han de dur
els que poden ser tòxics,
per fer que rebin el
tractament adequat.
És un servei gratuït per
als particulars i molt
econòmic per als petits
industrials i comerços.

• Ferralla i metalls
• Electrodomèstics i voluminosos
(mobles, neveres, matalassos, etc.)
• Fusta, runes i vidres
• Pneumàtics i bateries de cotxe
• Olis de motor i olis domèstics
• Radiografies i fluorescents
• Roba i sabates
• Electrònica (cables elèctrics, ordinadors,
impressores, televisors, etc.)
• Cartutxos de tinta i tòners
• Porexpan i piles
• Vernissos, dissolvents i tòxics
• I moltes més coses (informeu-vos-en a la deixalleria)

DEIXALLERIA MÒBIL METROPOLITANA
Tots els dilluns: (excepte festius i dies de pluja)

De 16:00 a 16:35 h
De 16:40 a 17:15 h
De 17:20 a 17:55 h
De 18:00 a 18:35 h
De 18:40 a 19:15 h
De 19:20 a 20:00 h

>
>
>
>
>
>

Torre de la Miranda

Av. Línia Elèctrica / Carrer Mossèn Andreu
Carrer Miguel de Cervantes / Carrer Marià Benlliure
Plaça Gandesa
Pg. Ferrocarrils Catalans / Carrer Empordanès
Carrer Rosselló / Carrer Crom

Quins materials s’hi recullen?

Els mateixos que a la deixalleria, excepte els de gran volum.

DEIXALLERIA DE BARRI MUNICIPAL
Ubicacions:

De l’1 al 5 de cada mes > Pl. Catalunya
Del 6 al 9 de cada mes > Pàrquing Parc Esportiu (Av. Baix Llobregat)
Del 10 al 14 de cada mes > Av. Sant Ildefons / Carrer Doctor Arús
Del 15 al 19 de cada mes > Rambla Anselm Clavé / Carrer Verge del Pilar
Del 20 al 22 de cada mes > Carrer Montserrat Roig / Carrer Maria Aurèlia Capmany
Del 23 al 26 de cada mes > Pl. Pallars / Carrer Feliu i Codina
Del 27 al 30 de cada mes > Pl. Joan Miró

Horari:

De 10 a 13 h i de 16 a 20 h, de dilluns a divendres no festius.

Quins materials s’hi recullen?

Els mateixos que a la deixalleria, excepte els de gran volum.

Bonificacions per als usuaris

Totes les persones que facin servir qualsevol de les deixalleries podran obtenir una
bonificació de fins a un 14% en la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus.
Vàlid des de 1/1/2014

Més informació:

http://www.cornella.cat/ca/DeixalleriaDeCornella.asp

Mapa de les
deixalleries
de Cornellà:

