
En cas d’incidència o dubtes podeu contactar amb Oficina Jove del Pallars Sobirà al 

638 723 950 / oficinajove@pallarssobira.cat 
Farem seguiment de les incidències i us facilitarem informació o us derivarem

edulleure.pallarssobira.cat

+ info

SOBRE NORMATIVES

 
Emergències: 112 

Urgències mèdiques: 061 

Mossos de Sort: 
973 65 88 85 

Agents rurals: 
973 621 100 

Oficina Jove: 
638 723 950 

Deixalleria/Residus: 
666 408 002 (Sort) 
652 894 458 (Esterri d’À.) 

Assoc.Taxis Pirineu (24h): 
630 919 131 
Llistat de telèfons i horaris de 
taxis i busos a 
 http://bit.ly/taxispallars 

TELÈFONS D’AJUT

 

Descarrega en vCard

CENTRES DE SALUT I FARMÂCIES

http://bit.ly/c_sal

TELÈFONS ADMINISTRACIÓ

Descarrega en vCard

http://bit.ly/c_adm

Consell Comarcal   
973 620 107 

Alins 973 624 405 

Alt Àneu 973 626 038 

Baix Pallars 973 662 040 

Espot 973 624 045 

Esterri d’Àneu 973 626 005 

Esterri de Cardós  
973 623 184 

Farrera 973 622 025 

Guingueta d’Àneu  
973 626 067 

Lladorre 973 623 037 

Llavorsí 973 622 008 

Rialp 973 620 365 

Soriguera 973 620 167 

Sort 973 620 010 

Tírvia 973 622 073 

Vall de Cardós  
973 623 122 

 Parc Natural 973 622 335 

Parc Nacional 973 624 036 

Urgències mèdiques: 061 

Hospitals: 
973 652 255 (Tremp) 
973 640 004 (Vielha) 
973 350 050 (Seu d’Urgell) 

Consultoris de salut: 

Cap de Sort: 973 621 465 

Esterri d’Àneu: 973 626 060 

Llavorsí 973 622 152 

Farmàcies: 

Esterri d’Àneu 973 626 016 

Espot 973 62 41 47 

Llavorsí 973 622 218 

Rialp 973 621 217 

Sort 973 620 065 

Urgències farmàcies  
973 658 885

El Decret 267/2016 regula les acampades juvenils, 
camps de treball, casals de vacances / esportius, colònies, 
rutes / rutes esportives, estades, campus esportius i les 
que es duguin a terme en èpoques de vacances escolars.

Cal notificar les 
activitats a DGJ 
online abans de 7 dies 
d’iniciar l’activitat

Consulteu també les normatives 
municipals, dels Parc Nacional, del Parc 
Natural, Reserves de caça i del servei de 
recollida de residus “Porta a Porta”

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/organitzar_i_notificar/notificacio_activitats_lleure/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/organitzar_i_notificar/notificacio_activitats_lleure/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/organitzar_i_notificar/notificacio_activitats_lleure/
https://www.pallarssobira.cat/
http://alins.ddl.net/
http://altaneu.ddl.net/
http://baixpallars.ddl.net/
http://espot.ddl.net/
http://esterrianeu.cat/
http://esterricardos.ddl.net/
http://guingueta.ddl.net/
http://lladorre.ddl.net/
https://www.pallarssobira.cat/
http://alins.ddl.net/
http://altaneu.ddl.net/
http://baixpallars.ddl.net/
http://espot.ddl.net/
http://esterrianeu.cat/
http://esterricardos.ddl.net/
http://guingueta.ddl.net/
http://lladorre.ddl.net/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/organitzar_i_notificar/notificacio_activitats_lleure/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/organitzar_i_notificar/notificacio_activitats_lleure/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/organitzar_i_notificar/notificacio_activitats_lleure/
http://llavorsi.ddl.net/
http://www.rialp.cat/
http://soriguera.ddl.net/
http://www.sort.cat/
http://tirvia.ddl.net/
http://vallcardos.ddl.net/
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu/visiteu-nos/normes-consells/regulacio-activitats/
http://llavorsi.ddl.net/
http://www.rialp.cat/
http://soriguera.ddl.net/
http://www.sort.cat/
http://tirvia.ddl.net/
http://vallcardos.ddl.net/
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu/visiteu-nos/normes-consells/regulacio-activitats/


En cas de dubtes o contenidors plens contacteu amb el servei de residus al 

609 028 572 / 666 408 002

edulleure.pallarssobira.cat

+ info

SOBRE LA RECOLLIDA DE RESIDUS

Recordem que a la majoria de pobles del fons de valls del Pallars Sobirà s’ha 
implantat el sistema de recollida de residus “porta a porta” i això vol dir 
que ja no hi ha contenidors i cal informar-se de com tractar els residus!

Tancament del campament: Un 
cop s’acaba el campament, i es deixa 
net el terreny d’acampada, s’hauran 
de triar els residus que se’n hagin 
generat. Els residus tals com 
tendals, plàstics, roba, bidons, 
ferralla, fustes, olis de cuinar, …. que 
no són propis de cap de les fraccions 
típicament municipals (paper, 
envasos, vidre, resta i orgànica) 
s’hauran de portar a alguna de les 
dues deixalleries de la comarca 
ubicades a Sort i a Esterri d’Àneu.

Mantingueu nets cada dia els terrenys per 
evitar que amb el vent pugui volar brutícia a 
l’entorn i terrenys veïns. 

A la zona d’acampada no podrà haver-hi 
residus a la nit fora de cap contenidor 
perfectament tancat, per tal d’evitar l’accés 
de la fauna salvatge a aquest recurs.  

Per a la gestió de les aigües residuals de la 
neteja dels estris de cuina cal, almenys, fer 
un clot amb les dimensions suficients amb 1 
capa de sorra, 1 o 2 de graves i una altra 
més de branquillons. S’haurà de cobrir amb 
xarxa mosquitera. El clot NO pot situar-se 
prop de punts d’aigua, corrents o prats 
humits. Aquesta instal·lació s’ha de netejar 
setmanalment. Les restes d’aquesta neteja 
(branquillons…) s’han de separar 
adequadament i portar-les a la deixalleria. 

Els altres residus que es generin (olis, 
plàstics…) s’han de gestionar segons la 
normativa vigent i portar-los a la deixalleria.

Àrea  de contenidors: Cal tenir en 
compte que la zona de contenidors esta 
dimensionada per una població concreta. 
A les èpoques d’estiu, degut al turisme, 
campaments, etc.. augmenta molt la 
població i els contenidors és més fàcil que 
puguin quedar desbordats. 

Des del servei de recollida augmentem la 
dotació de contenidors i la freqüència de 
recollida però cal avisar al servei si els 
contenidors estan plens.  
El telèfon del servei de recollida és el   
973 620 310 / 666 408 002 

En cas de dubtes o incidències 
o contenidors plens truqueu al telèfon 

d’atenció ciutadana del servei:  
609 028 572

INFORMACIÓ SOBRE LA RECOLLIDA 
DE RESIDUS AL PALLARS SOBIRÀ

CALENDARI RECOLLIDA PORTA A PORTA:

bit.ly/maparesidus

Consulteu 

Mapa de 
contenidors i 
deixalleries

HORARI DEIXALLERIES:  

• Sort: de 9 a 14h de dl a dg i de 16 a 18h dt, dj, ds i dg.  
973 620 310 – 666 408 002  

• Esterri d’Àneu: dl i dc de 8 a 17h, dt, dj i dv de 8 a 15h i ds i dg 
de 9 a 14h i de 15 a 17h. 652 894 458

http://recicla.pallarssobira.cat/
http://recicla.pallarssobira.cat/



