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Com tramitar la sol·licitud d’admissió de residus?
Els usuaris industrials i/o autònoms han de tramitar una autorització d’admissió de
residus. Forma de tramitació:
PER INTERNET (serà necessari un certificat de signatura digital):
- Anar a l’apartat tràmits del web del Consell Comarcal del Berguedà:
http://www.bergueda.cat/oac/tramits-oac/
- Descarregar el document Sol·licitud admissió residus a la deixalleria

Què és una deixalleria?
La deixalleria és una instal·lació que permet fer la recollida selectiva d'aquelles
fraccions de residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida
domiciliària, on l’usuari porta els residus pels seus propis mitjans i els diposita al lloc
destinat per a la fracció corresponent.
Trobem tres deixalleries al Berguedà: al nord, al centre i al sud de la comarca.

Informació bàsica
DEIXALLERIA BAIX BERGUEDÀ
Polígon Industrial Cal Vidal s/n – Puig-Reig – 938290510

- Un cop omplert el document, guardar-lo i dirigir-se a l’apartat Seu electrònica del
web del Consell Comarcal del Berguedà, on caldrà identificar-se amb el certificat
digital.

DEIXALLERIA BERGUEDÀ CENTRE

- Un cop rebuda la sol·licitud, el Consell Comarcal del Berguedà la resoldrà de
tràmit i informarà a l’usuari interessat i a la deixalleria.

DEIXALLERIA ALT BERGUEDÀ

Polígon Industrial La Valldan s/n – Berga – 938213048

Polígon El Collet s/n – Guardiola de Berguedà – 938226019
CONTACTE
Consell Comarcal del Berguedà
C/ Barcelona, 49 3a – Berga
938213553
www.bergueda.cat/deixalleries

Horari d’hivern: de l’1/9 al 14/7

Horari d’estiu: del 15/7 al 31/8

Dilluns: tancat
Dimarts a dijous: de 15 a 18h
Divendres: de 15 a 19h
Dissabte: de 9 a 13h i de 15 a 19h
Diumenge: de 9 a 13h

Dilluns: tancat
Dimarts a divendres: de 16 a 20h
Dissabte: de 9 a 13h i de 15 a 19h
Diumenge: de 9 a 13h

Deixalleria Baix Berguedà - 1r dimarts de cada mes: de 10 a 13h hivern i de 9 a 13h estiu
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Residus ramaders

Quins residus admet la deixalleria?

Inclou els residus procedents d’obres i remodelacions (finestres, portes, mobles de cuina
i lavabo, sanitaris, runes, canonades, etc.)
Només podran ser aportats per usuaris particulars i fins a un màxim de 300 kg.
Aquesta limitació ve donada a l’aplicació del Real decret 210/2018 referent a la gestió de
residus de la construcció i l’obtenció de permisos de llicència d’obra, la qual informa del
següent:
- En vigor des del 5 de maig del 2018
- Per obtenir la llicència d’obres caldrà un document d’acceptació d’un gestor de
residus autoritzat que es presentarà a l’ajuntament amb la sol·licitud de llicència
d’obres.
- S’haurà d’entregar un dipòsit al gestor autoritzat que tramitarà el document
d’acceptació per garantir la correcta gestió dels residus.
- El titular de la llicència haurà de presentar un certificat acreditatiu de la gestió dels
residus, on s’indiqui la quantitat i el tipus de residus lliurats.
A partir de l’1 de juliol del 2019, les autoritzacions per entrar residus de la construcció no
seran vàlides i només seran admesos els residus de la construcció procedents d’usuaris
particulars.

- Residus de la construcció de procedència domèstica aportats per usuaris particulars
(runes domèstiques, mobles de cuina, sanitaris de bany...) màxim 300 kg a l’any.
- Restes de poda i jardineria domèstica
- Voluminosos domèstics que no continguin residus especials
- Electrodomèstics, congeladors i neveres
- Pneumàtics de característiques de ciclomotor
- Bateries de cotxe
- Fluorescents i bombetes
- Piles i bateries
- Vidre i miralls
- Pintures, vernissos, dissolvents i coles
- Radiografies i carrets fotogràfics
- Olis minerals i olis vegetals
- Esprais i laques
- Ceres i betums per sabates i mobles
- Substàncies de neteja
- Termòmetres i baròmetres
- Medicaments caducats

Quins residus no són acceptats?
- Residus industrials
- Restes d’escorxador i animals morts
- Residus radioactius
- Pneumàtics de cotxe
- Rebuig domèstic (la fracció resta)
- Residus sanitaris infectats (xeringues, productes amb sang...)
- Restes de menjar (fracció orgànica)
- Substàncies químiques auto reactives o reactives amb l’aire
- Residus que contenen amiant (fibrociment, uralita)
- Recipients voluminosos (bidons de 200 l o més) que hagin contingut materials
perillosos

Els medicaments citotòxics i citostàtics procedents de les instal·lacions ramaderes del
Berguedà seran acceptats a la deixalleria del Berguedà Centre (Berga) amb la prèvia
formalització de contracte.

Residus de la construcció

Quin tipus d’usuari soc?
Usuari particular: Quan portem residus de procedència domèstica i necessitem
gestionar correctament però no estan inclosos en la recollida municipal.
Usuari de comerços: Quan portem residus de la nostra activitat econòmica. Per exemple:
botigues de mobles, electrodomèstics..., s’assimilen als residus que pot aportar un usuari
particular.
Usuari autònom i/o empreses: Quan portem residus d’una activitat industrial o
procedent de treballs realitzats d’ofici. Per exemple: pintors, paletes, tallers mecànics...,
els residus resultants d’aquesta activitat no són considerats de procedència particular i
han de ser gestionats a través d’un gestor autoritzat. En cas de generació de petites
quantitats pot gestionar-se a traves de la deixalleria sol·licitant una autorització.
Els usuaris que estan subjectes a pagament del residu, a partir de l’1 de maig del 2019 el pagament només podrà
fer-se mitjançant targeta de crèdit/dèbit.

