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HABILITACIÓ DE MINIDEIXALLERIES. EXEMPLE 

D’IMPLEMENTACIÓ 

Implementació de minideixalleries a Lleida (Catalunya) 

Descripció 

L’Ajuntament de Lleida, capital de la comarca del Segrià, (1 38.956 habitants1 ), impulsa des 

de 2006 l’habilitació de minideixalleries dins de l’entramat urbà del municipi, amb l’objectiu 

d’evitar l’aparició de residus impropis en els contenidors de carrer i facilitar a la ciutadania la 

recollida de residus perillosos de mida reduïda. 

Actualment, el municipi compta amb tres minideixalleries d’ús públic, localitzades en places 

cèntriques o llocs concorreguts del municipi, ubicades en espais de planta baixa tipus 

comercials dins de l’entramat urbà. 

 

Figura 1 . Minideixalleria de la Bordeta, situada en una planta baixa dins del nucli urbà de Lleida. Font: Ajuntament de Lleida, 201 9. 

 
1 Idescat, 201 9. 
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Figura 2. Localització de les minideixalleries en el nucli urbà del municipi de Lleida. Font: elaboració pròpia a partir de dades de 

l’Ajuntament de Lleida, 2020. 

Tots els equipaments disposen de cartells d’identificació amb diferents cubetes, contenidors 

i gàbies d’emmagatzematge per a la correcta deposició segregada dels residus.  

En aquest sentit, els residus admesos a les minideixalleries de Lleida són els següents: 

 

Figura 3. Tipus de residus que es poden dipositar a les minideixalleries de Lleida. Font: Ajuntament de Lleida, 201 9. 
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Per qüestions de capacitat, a les minideixalleries no s’admeten els residus voluminosos com 

electrodomèstics grans, mobles vells o matalassos. Per aquests residus hi ha un servei 

específic gratuït de recollida a domicili trucant al telèfon habilitat. Així mateix, està prohibit 

dur les runes tant a minideixalleries com deixalleries mòbils (només s’admeten a la 

deixalleria fixa). 

Amb caràcter general, la utilització del servei de minideixalleries és d’ús exclusiu per a 

usuaris particulars que hi lliurin residus d’origen domèstic. No obstant això, si el volum de 

residus no és elevat, també poden ser utilitzades per part dels titulars d’oficines, comerços, 

petites indústries i entitats privades del municipi de Lleida. En aquest context, segons l’article 

29.6 de l’ordenança reguladora de la neteja viària i de la gestió de residus de Lleida, 

l’aportació de residus a les minideixalleries queda limitada a la capacitat de les instal·lacions. 

Pel que fa a l’horari d’atenció al públic, les minideixalleries situades dins del nucli urbà de 

Lleida, es troben obertes els dilluns de 9h a 20h, a excepció de la minideixalleria situada al 

Carrer del Nord 37, que obre de dilluns a dissabte en horari de tarda (1 5h a 21 h) i diumenges 

i festius en horari de matí (de 1 0h a 1 4h).  

Localització de les minideixalleries Dies d’obertura Horari  

1 . BARRI DE LA BORDETA (Carrer de les Roses 49) Dilluns De 9h a 20h 

2. BARRI DE LA MARIOLA (Carrer Germans Izquierdo 3) Dilluns  De 9h a 20h 

3. ESTACIÓ RENFE (Carrer del Nord 37) 
De dilluns a dissabte 

Diumenge i festius2 

De 1 5h a 21 h 

De 1 0h a 1 4h 
 

Durant l’horari d’atenció al públic de les minideixalleries habilitades en l’entramat urbà de 

Lleida i a Sucs, es disposa de la presència d’un operari encarregat de facilitar l’entrega i gestió 

de residus tòxics i perillosos així com els residus reciclables. Així mateix, l’operari encarregat 

de l’atenció al públic ha de tenir cura de la conservació i el manteniment de l’interior de la 

minideixalleria, així com de l’entorn immediat i l’accés principal, mantenint-los en perfecte 

estat de neteja. Els residus emmagatzemats són traslladats periòdicament a la deixalleria fixa 

i, posteriorment entregats a un gestors autoritzats. 

Per altra banda, relacionat amb la posada en marxa de les minideixalleries, l’any 2008 i 2009 

es van desenvolupar campanyes de comunicació, amb l’objectiu de promoure la separació 

en origen dels residus reciclables i no reciclables generats a les llars pels quals no existeix un 

 
2 Els dies de tancament de 2020 són l’1  de gener, 1 3 d’abril, 1 1  de setembre, 6, 25 i 26 de desembre de 2020. 
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contenidor específic a la via pública, a través de l’ús de la deixalleria fixa, deixalleria mòbil i 

minideixalleries.  

En el desenvolupament de la campanya es van instal·lar rètols lluminosos a la façana 

d’entrada de les minideixalleries, un cavallet amb informació d’interès, distribució de cartells 

per indrets concorreguts del municipi i lliurament de tríptics informatius als usuaris. Així 

mateix, es van realitzar visites per part dels alumnes de les escoles dels barris de La Bordeta, 

de la Mariola i Ferran – Estació i es van organitzar jocs pedagògics a la via pública, amb la 

col·laboració de la Creu Roja. 

 

Figura 4. Rètols ubicats a les façanes de les minideixalleries del barri de la Bordeta (esquerra), del carrer del Nord (centre) i del barri 

de la Mariola (dreta). Font: Ajuntament de Lleida, 2020. 

 

Figura 5. Tríptic informatiu lliurat en el marc de la campanya de promoció de les minideixalleries a Lleida. Font: Ajuntament de 

Lleida, 2008. 
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Per altra banda, per a la presentació d’aquestes minideixalleries es van realitzar diferents 

rodes de premsa amb l’objectiu de fer-ne difusió a través dels mitjans locals. 

 

Figura 6. Comunicatiu de la premsa local sobre la presentació de la minideixalleria del barri de la Mariola. Font: Ajuntament de 

Lleida, 2008. 

Així mateix, amb l’objectiu de fomentar l’ús d’aquestes instal·lacions, així com de les 

deixalleries mòbils i la deixalleria fixa entre la ciutadania, durant el primer trimestre de cada 

any des del consistori s’elaboren díptics informatius que es lliuren entre diferents col·lectius, 

com, per exemple, associacions de veïns o centres educatius. 

Per últim, associat a l’ús del conjunt de deixalleries del municipi de Lleida, s’estableix una 

bonificació de 1 0 euros sobre la taxa de recollida domiciliària i tractament de residus 

municipals i assimilables3 als ciutadans que facin servir les instal·lacions un mínim de sis cops 

a l’any, en el mateix any natural i en mesos diferents, i que en cada visita es porti alguns dels 

residus següents en les quantitats mínimes establertes. 

 
3 Ordenança Fiscal 2.4 Taxa per a la intervenció administrativa en els procediments d’obertura, de modificació i de 

control de les activitats. Article 7. Exempcions I bonificacions https://seu.paeria.cat/documentPublic/download/24063  
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Residu Quantitat mínima 

Oli de cuina 1 ,5 litres 

Mobles i ferralla  1  m3 

Matalassos o electrodomèstics de línia blanca 1  unitat 

Bateries de cotxe 1  unitat 

Aparells elèctrics i electrònics 1  unitat 

Dissolvents, pintures i vernissos 1  pot de litre 

 

Per sol·licitar la bonificació cal presentar una instància durant els primers mesos de l’any 

natural següent a l’acreditació de la deixalleria de la seva utilització en les condicions 

establertes. 

 

Resultats 

La quantitat recollida de residus perillosos, així com el nombre d’usuaris, han augmentat any 

rere any a les minideixalleries. Pel que fa a les quantitats recollides, durant els darrers cinc 

anys s’han incrementat de mitjana en un 8% interanual, gràcies al reforç de forma anual de 

la campanya de comunicació. 

 

Figura 7. Evolució de la quantitat de residus recollits en el conjunt de deixalleries (minideixalleries, deixalleries mòbils i deixalleria 

fixa) a Lleida 201 5-201 9. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Lleida, 2020. 

En concret, l’any 201 8, es van recollir un total de 2.772,6 tones de residus a través del conjunt 

de deixalleries del municipi (minideixalleries, deixalleries mòbils i deixalleria fixa)4, suposant 

 
4 No es disposa de manera segregada la quantitat de residus recollits per les tres minideixalleries habilitades al 

municipi de Lleida. 
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un increment d’un 4,1 8% respecte l’any anterior. Aquesta quantitat suposa el 1 3,3% del total 

dels residus recollits de forma selectiva al municipi de Lleida. 

 

Figura 8. Percentatge de les fraccions selectives recollides l’any 201 8 a Lleida. Font: elaboració pròpia a partir de dades de 

l’Ajuntament de Lleida, 201 8. 

Pel que fa al nombre d’usuaris que han fet ús del conjunt de les deixalleries del municipi 

l’any 201 8 van ser 26.658 persones, un 5,7% més que l’any anterior; dels quals un 1 9% 

corresponen a usuaris de les tres minideixalleries (5.061  usuaris). En aquest sentit, durant els 

darrers cinc anys, els usuaris de les minideixalleries s’han situat al voltant dels 5.000 usuaris 

anuals, tal i com es mostra en la següent figura. 

 

Figura 9. Evolució del nombre d’usuaris de les minideixalleries de Lleida 201 5-201 9. Font: elaboració pròpia a partir de dades de 

l’Ajuntament de Lleida, 2020. 
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Concretament, l’any 201 9 (darrer any del qual es disposen dades) 4.645 usuaris van fer ús de 

les minideixalleries situades dins de l’entramat urbà de Lleida,  

L’entitat encarregada de prestar el servei de minideixalleries és ILNET UTE, concessionària 

encarregada del servei de recollida de residus del municipi. En aquest context, en relació a 

les despeses que suposa el servei, els espais habilitats per a les minideixalleries del barri de la 

Mariola i del carrer del Nord (Estació Renfe) són espais llogats, mentre que l’espai habilitat 

per a la minideixalleria de la Bordeta és de propietat de la concessionària, que revertirà a 

l’Ajuntament quan finalitzi el contracte5.   

Per últim, el cànon de gestió del residus recollits al conjunt de les deixalleries de Lleida per a 

l’any 201 9 ha estat de 349.769,92 euros,  

Més informació 

Ajuntament de Lleida 

Persona de contacte: Joan Balasch 

Contacte: jbalasch@paeria.es  

 
5 No es disposen de dades relatives a les despeses del lloguer dels espais habilitats com a minideixalleries ni del 

personal associat al servei. 


