
ECO–EQUIP 

SAM

ServeisEn data 27 de juliol de 1985, 
l'Ajuntament de Terrassa va constituir la 
Societat Municipal ECO-EQUIP, S.A. per a 
la gestió directa mitjançant societat 
mercantil amb capital íntegrament 
municipal, dels serveis de recollida, 
transport i eliminació de residus 
domèstics i industrials, així com la neteja 
viària i altres serveis de neteja, ornat i 
sanejament.

Adreça

Carrer de´l’Esla, 34, 08223, Terrassa

Com contactar

Correu electrònic: eco-equip@terrassa.cat

Telèfon: 900 720 135 (gratuït) 937 843 300 

Pàgina web: ECO-EQUIP SAM

Horaris: de dilluns a dijous de 8 a 18.30 h. I 
divendres de 8 a 15 h. Durant el mes d’agost: 
de dilluns a divendres de 8 a 15 h. 

Deixalleries municipals

Les deixalleries són unes instal·lacions 
enfocades a poder gestionar correctament 
els residus que no es poden dipositar en els 
contenidors, ja sigui pel seu gran volum, 
perillositat del residu o per alguna 
característica particular. L’any 1994, 
l’Ajuntament de Terrassa va posar en marxa 
la Deixalleria Municipal de Terrassa Neta. 
Posteriorment es van obrir la deixalleria de 
Can Casanovas i es a va posar en 
funcionament la deixalleria mòbil.

El servei de deixalleria, es un servei orientat 
als habitants i als comerços de Terrassa amb 
les limitacions que indica el Reglament (en el 
cas dels comerços no s’admeten els residus 
generats per la pròpia activitat). La gestió
dels residus industrials està fora de l’àmbit 
de les deixalleries i disposen d’altres circuits 
per gestionar els residus que generen de 
forma adequada. El servei de deixalleria 
resta obert tots els dies de l’any, veure 
horaris en el apartat corresponent, a 
excepció de la deixalleria mòbil que el mes 
d’agost no dóna servei.

La gestió dels residus i el seu aprofitament

L’objectiu principal de les deixalleries és 
poder gestionar de forma correcta els 
residus generats pels ciutadans que no es 
poden dipositar en els contenidors, facilitant 
la seva valorització i reciclatge. Amb aquesta 
premisa es facilita que els usuaris puguin 
dipositar els residus en diferents 
contenidors segons la seva tipologia.
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Recollida de residus municipals

Es considera com a residu municipal: residus 
generats en els domicilis particulars, els 
comerços, les oficines i els serveis, i també els 
que no tenen la consideració de residus 
especials i que per llur naturalesa o composició
es poden assimilar als que es produeixen en 
els dits llocs o activitats. S’inclouen també en 
aquesta categoria els residus que es generen a 
les llars d’aparells elèctrics i electrònics, roba, 
piles, acumuladors, mobles i estris així com els 
residus i runes procedents de obres menors de 
construcció i reparació domiciliaria”

La recollida de residus inclou totes les activitats 
relacionades com son el buidatge de 
contenidors, recollida de residus voluminosos, 
la col·locació, neteja, retirada i canvi de 
contenidors, la reparació, i la recollida de 
residus comercials i institucions amb el sistema 
“porta a porta”. 

SISTEMES DE RECOLLIDA:

- Buidatge contenidors. Es el sistema que 
s’utilitza en tot el terme municipal excepte al 
centre de vianants i consisteix en el buidatge 
per cada fracció de residus dels contenidors 
que hi ha distribuïts per la ciutat. Dins d’aquest 
sistema hi ha la variant amb contenidors 
soterrats.

- Treure i posar. Aquest sistema s’utilitza 
exclusivament en el centre de vianants i 
consisteix en posar els contenidor en un horari 
determinat i després es treuen.

- Porta a porta. Sistema en prova pilot.

- Recollida comercial i institucions. És la 
recollida que es realitza a la xarxa comercial de 
Terrassa, centres d’ensenyament, instal·lacions 
de l’Ajuntament i altres seus públiques.

La neteja viària inclou les següents activitats:

Neteja dels carrers i places

Per aquesta activitat s’utilitzen medis 
manuals, mecànics o una combinació dels 
mateixos depenen de les característiques de 
la zona a netejar. També es realitza el 
buidatge de les papereres i “sanecans”.

Reparació de papereres

És un servei que consisteix en instal·lar 
noves papereres i reparar o substituir les 
que estan malmeses.

Clavegueram

Consisteix en la neteja de les conduccions de 
clavegueram públiques..

ÚS DE LES DEIXALLERIES 

Les deixalleries poden ser utilitzades per 
tots els ciutadans de Terrassa amb les 
limitacions que es marquen en 
el “Reglament d’ús del servei municipal de 
deixalleria de Terrassa”. També hi ha una 
limitació que s’estableix en l’article 21 de 
l'Ordenança Fiscal, corresponent per cada 
residu quina és la quantitat màxima que 
es pot dipositar i quina tarifa va associada 
quan es sobrepassa la quantitat 
estipulada.

Per fer ús de les deixalleries és necessari 
disposar en el moment d'un document 
acreditatiu (DNI, Permís de conduir o 
passaport) vigent i facilitar altres dades 
que els hi demanin. Totes les dades estan 
sota la llei de protecció de dades.

- Voluminosos i estris vells. Es refereix a la 
recollida de residus produïts pels usuaris i que 
pel seu volum o característiques no es poden 
introduir als contenidors del carrer.

- Deixalleria. Permet als usuaris gestionar de 
forma adequada els residus que per les seves 
característiques, no es poden recollir amb els 
sistemes anteriors esmentats.

El sistema principal de recollida de residus és el 
buidatge de contenidors amb càrrega 
posterior. El sistema consisteix en situar el 
contenidor a la part de darrere del vehicle on 
amb un sistema de braços s’agafa el 
contenidor i s’aixeca, buidant-se a la caixa del 
vehicle on es compacta. De forma minoritària 
també hi ha el sistema de recollida amb iglú
per la fracció vidre. 

La recollida de residus es realitza amb 
contenidors de diferents fraccions (resta, 
cartró, envasos, vidre i orgànica). Cada residu 
es recull de forma independent amb 
freqüències de recollida establertes i es 
transporten, la major part, a la planta de 
transferència de Terrassa Neta (resta, envasos, 
vidre i voluminosos) o al gestor autoritzat 
(orgànica) a la planta de compostatge de Can
Barba.
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Residus industrials Serveis especials

Altres serveis que ofereix Eco-Equip:

Festa Major de Terrassa

Festes dels barris

Cavalcada de Reis

Fira Modernista

Carnestoltes

Es consideren residus industrials, d’acord 
amb l’article 3 del Decret Legislatiu 1/2009, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora dels residus, aquells 
materials sòlids, gasosos o líquids resultants 
d’un procés de fabricació, de transformació, 
d’utilització, de consum o de neteja la 
persona productora o posseïdora dels quals 
té voluntat de desprendre-se’n i que no 
poden ser considerats residus municipals. 
Només els productors de residus que es 
consideren indústries poden generar 
aquesta tipologia de residus.

L’empresa ha mantingut i ha potenciat 
aquesta activitat fonamental per tancar el 
cicle productiu. Una de les funcions bàsiques 
d’aquesta activitat, ha sigut donar servei a 
petites empreses que per la seva tipologia, 
mida o situació (algunes empreses són al 
centre urbà amb dificultat d’accés per grans 
vehicles) no han tingut una resposta del 
mercat a les seves necessitats.

Eco-Equip no només s’ha concentrat en la 
recollida en “massa” de residus, si no que ha 
potenciat la recollida selectiva facilitant que 
els productors puguin gestionar els seus 
residus amb el cost econòmic més ajustat. 


