
COM HEM DE SEPARAR ELS RESIDUS? 
 
L’objectiu principal de la recollida porta a porta és minimitzar al màxim la generació de 
rebuig, pel cost ambiental i econòmic que suposa.  
 
Ambientalment l’acumulació de fems i la seva incineració degraden el nostre entorn. De tots 
aquells residus que no són reciclats no se’n poden recuperar els recursos naturals que s’han 
utilitzat per fabricar-los i són incinerats.  
 
Econòmicament, la taxa d’incineració és cada vegada més elevada i provoca l’encariment del 
sistema de recollida de fems, per aquest motiu és molt important reciclar el màxim possible i 
separar correctament. 
 

MATÈRIA ORGÀNICA       (treure en bossa compostable o directament al poal) 

SÍ llençarem NO llençarem 
- fruita i verdura, carn, peix i marisc 
- restes de pa i dolços, closques d'ou i 

fruits secs 
- marro de cafè i infusions 
- restes de cabells, paper de cuina i 

tovallons usats 
- petites restes de fulles i jardineria de 

mida petita 

- restes de menjars líquids 
- restes vegetals voluminoses 
- excrements d’animals 
- pols d’agranar, restes de cigarretes 
- animals morts 
- bolquers, compreses,.. 
- envasos, papers o vidres 

 
 

PAPER I CARTRÓ 

SÍ llençarem NO llençarem 
- diaris i revistes 
- capses de cartró plegades 
- papers d’embalar i de regal 
- fulls 
- capses de cereals, galetes,.. 

- paper plastificat 
- paper brut d’oli o amb restes de 

pintura. 

 
 

ENVASOS  

SÍ llençarem NO llençarem 
- diaris i revistes 
- capses de cartró plegades 
- papers d’embalar i de regal 
- fulls 
- capses de cereals, galetes,.. 

- paper plastificat 
- paper brut d’oli o amb restes de 

pintura. 

 
 

VIDRE  

SÍ llençarem NO llençarem 
- botelles i pots de vidre sense taps - taps de botelles o de pots 

- bombetes 
- vidres de finestres, miralls 
- copes o tassons romputs 
- ceràmica, porcellana 
 



 

REBUIG  

SÍ llençarem NO llençarem 
- cendra i llosques de cigarretes 
- pols d’agranar 
- tassons i plats romputs, restes de 

ceràmica 
- bosses d’aspiradora 
- excrements d’animals 
- paper brut d’oli 
- fulles d’afaitar 
- roba en mal estat 
- tots aquells residus no reciclables 
- botelles i pots de vidre sense taps 

- envasos de plàstic, llaunes 
- botelles i pots de vidre 
- paper i cartró que no estiguin tacats 
- restes de menjar 
 

 

BOLQUERS                                             (treure en una bossa de plàstic transparent) 

SÍ llençarem NO llençarem 
- bolquers 
- compreses, tampons i aplicadors 
- sondes d’orina 

- envasos de plàstic, llaunes 
- botelles i pots de vidre 
- paper i cartró que no estiguin tacats 
- restes de menjar 
 

 

Voluminosos i residus electrònics           
                                                                                               (telefonau al vostre  Ajuntament) 
SÍ llençarem NO llençarem 

- mobles, matalassos, sofàs 
- fustes, ferralla, trastos vells 
- petits electrodomèstics 
- aparells electrònics 

- envasos de plàstic, llaunes 
- botelles i pots de vidre 
- paper i cartró que no estiguin tacats 
- restes de menjar 
 

 
 
Els parcs verds 
 
Als punts verds del vostre municipi podeu dipositar els residus que no es recullen al porta a 
porta, especialment els habitatges de fora vila que no disposau de contenidors o àrees 
d’aportació. Informau-vos bé a cada ajuntament dels residus que s’hi poden 
dipositar i dels horaris d’obertura o del sistema de targetes d’entrada.  
 
HI PODEM DUR: 
 

Piles  
Fluorescents i bombetes  
Tòners  
Bateries de cotxe  
Voluminosos (sofàs, mobles, etc.)  
Electrodomèstics (televisions, neveres, ordinadors, etc.)  
Fusta  
Vidre pla (de finestres, miralls, etc.) 
Ferralla  
Paper i cartó  
Envasos de plàstic, llaunes i tetrabrics  
Envasos de vidre  
Restes de poda (que no sigui palmera) 


