
COMERÇ

GESTIÓ DE RESIDUS
A ESTABLIMENTS
COMERCIALS DE
ZONES URBANES

Per assessorar-te més contacta amb la 
MANCOMUNITAT  DES  RAIGUER 

971877010  
mediambient@mancomunitatdesraiguer.net 

www.esraiguer.net 

Un dels pilars de la gestió de 
residus mancomunada des 
Raiguer és la millora contínua en 
la reducció, la reutilització i el 
reciclatge dels residus potenciant 
l’economia circular. 

QUÈ ÉS LA 
BOSSA VERMELLA?

Un sistema on es paga per 
la quantitat de residus que es 

dipositen a la fracció REBUIG. Aquesta 
fracció sols es pot treure dins les bosses 

o contenidors autoritzats.
La taxa anual de fems inclou una quantitat 
de rebuig autoritzada, si es supera aquesta 
quantitat cal pagar la taxa variable 
corresponent a aquest excés de rebuig, 

ja sigui en bossa o en contenidor.



ENVASOS DE VIDRE 
Contenidor verd

· Botelles de vidre
· Pots de vidre

· Taps de botelles i pots (a envasos)
· Restes de ceràmica i miralls (a rebuig)
· Bombetes tradicionals foses (a rebuig)
· Bombetes de baix consum i fluorescents
 (a gestor AMBILAMP)
· Plats, tassons i copes romputs (a rebuig)

PAPER/CARTRÓ 
Contenidor blau o plegat i fermat

· Diaris i revistes
· Llibres i llibretes
· Cartrons nets plegats
· Fulls de paper
· Paper d’embalar

· Torcaboques de paper i paper de cuina 
 (a orgànica)
· Paper plastificat (de carnisseria, etc)
 (a rebuig)
· Paper brut d’oli, pintura o restes de menjar
 (a rebuig)
· Paper d’alumini (a envasos)
· Clips, grapes (a rebuig)

MATÈRIA ORGÀNICA 
Contenidor marró

· Restes de fruita, verdura, carn i peix
· Closques d’ous, fruites seques i mariscs
· Restes de pasta, arròs i pa
· Petites restes de jardineria fulles, rams 

secs,herbes, etc.)
· Restes de cafè i bosses d’infusions
· Paper de cuina i torcaboques de paper

· Líquids com sucs, brous o llet 
· Oli de cuina (a gestor)
· Embolcalls, envasos, paper d’alumini 
 (a envasos)
· Excrements d’animals domèstics (a rebuig)
· Cendra i llosques de cigarrets (a rebuig)
· Pols d’agranar, restes de ceràmica i pedres 
 (a rebuig)

ENVASOS LLEUGERS 
Contenidor grog o bossa de plàstic

· Envasos de plàstic buits (d’aigua, detergent, 
oli, xampú, productes de neteja, etc.)

· Llaunes de beguda i de conserva buides
· Brics buits (de llet, de suc, ...)
· Bosses de plàstic
· Canyetes per beure líquids
· Taps metàl·lics, de plàstic i de suro
· Aerosols 
· Paper d’alumini sense restes de menjar
· Plàstic film

· Envasos plens (a rebuig)
· Juguetes, cadires i taules de plàstic
 (a rebuig)
· CD’s (a rebuig)
· Tubs i mànegues (a rebuig o gestor)
· Vidre (al vidre)
· Suro blanc peces grans (a gestor)
· Fleje (a rebuig)

REBUIG 
Bossa vermella o contenidor autoritzat
  
· Pols d’agranar i bosses d’aspirador
· Llosques de cigarret, cendres
· Utensilis de cuina vells, fregalls
· Roba o sabates molt velles
· Cabells, bastonets orelles, mocadors de paper, 

maquinetes d’afaitar
· Biberons, tetines, xumets, discs de lactància
· Residus higiènics (compreses, bolquers, 

tampons, tovalloletes)
· Excrements d’animals i arenes de moix

· Medicaments (a la FARMÀCIA)
· Residus voluminosos i restes de construcció i 

demolició (a gestor MAC INSULAR)
· Piles (a gestor OFIPILAS)
· Residus perillosos (a gestor)
· Roba que es pot reutilitzar (a fundació amb 

fins socials)
· Residus d’aparells elèctrics i electrònics vells 

(al distribuïdor o gestor)

SAPS QUÈ 
VA A CADA 
FRACCIÓ?

Redueix i revisa que 
els residus de la teva 
activitat no siguin 
aprofitables per un 
altre!

Per les restes de: 

 matèria orgànica 
 envasos lleugers  
 envasos de vidre 
 paper/cartró  
 rebuig (en bossa o
 contenidor autoritzat)

Segueix el calendari setmanal 
del teu municipi.

Gestiona separadament amb 
un gestor autoritzat els residus 
perillosos, industrials, mobiliari 
comercial, aparells electrònics, 
etc. 

S 
Í

N 
O


