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PAPER/CARTRÓ
Plegat i fermat o amb
bossa de paper ben tancada

ENVASOS DE
VIDRE
Dins un poal

BOLQUERS
Amb bossa
blanca autoritzada

MATÈRIA ORGÀNICA
Amb bossa de plàstic,
penjada o dins un poal

ENVASOS
LLEUGERS
Amb bossa de plàstic

REBUIG
Amb bossa
vermella autoritzada

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

· Botelles de vidre
· Pots de vidre

· Residus higiènics
(compreses, bolquers,
tampons, tovalloletes)
· Excrements d’animals
domèstics

· 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. (màx. dues bosses per dia)
· Restes de cafè i bosses d’infusions
· Paper de cuina i torcaboques de paper

· 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 i palanganes de suro blanc

· Pols d’agranar i bosses d’aspirador
· Llosques de cigarret, cendres
· Cendres de xemeneia (o al Parc Verd
sense bossa)
· 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

· 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)
· Cartó de pizza o ensaïmada
brut de greix (a rebuig)

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

· Arenes de moix brutes
(a rebuig o al Parc
Verd sense bossa)

· Líquids com sucs, brous o llet
· Oli de cuina (al Parc Verd)
· Embolcalls, envasos, paper d’alumini
(a envasos)
· Excrements d’animals domèstics (a bolquers)
· Cendra i llosques de cigarrets (a rebuig)
· Pols d’agranar, restes de ceràmica i pedres
(a rebuig)
· Restes vegetals de mida gran o tractades amb
pesticides (al Parc Verd)
· Càpsules de cafè amb restes de cafè (al
fabricant o a rebuig)

· Envasos plens (a rebuig)
· Joguines, cadires i taules de plàstic
(a rebuig)
· Cadires i taules de plàstic (a Voluminosos
o al Parc Verd)
· CD’s (a rebuig)
· Tubs i mànegues (a rebuig o Parc Verd)
· Vidre (al vidre)
· Suro blanc peces grans (al Parc Verd)

· Medicaments (a la FARMÀCIA)
· Piles (al Parc Verd o contenidor de piles)
· Restes d’obra (al Parc Verd)
· Residus perillosos (al Parc Verd)
· Roba que es pot reutilitzar (al Parc Verd)
· Residus d’Aparells elèctrics i electrònics
vells (al DISTRIBUÏDOR o Parc Verd)

