CONTENIDOR VERD
SÍ

NO

VIDRE

CRISTALL

Ampolles de vidre de

Bombetes

qualsevol color

Cristalls de finestra

Flascons de conserves

Miralls

Pots de cosmètica i

Tubs fluorescents

perfumeria

Vidres d’automòbils

Pots de vidre

Recomanació: Retiri les tapes dels envasos de vidre abans de dur-los al
contenidor.
CONTENIDOR BLAU
SÍ

NO

Diaris i revistes

Bolquers

Bosses de paper

Brics

Caixes petites de cartró

Papers bruts o papers

(galetes, detergents...)

encerats, metal·litzats o

Envasos de cartró per a

plastificats

ous
Propaganda

Recomanació: Plegui els cartrons abans d’introduir-los en el contenidor. No
deixi caixes fora del contenidor.

CONTENIDOR GROC
SÍ

NO
•

Biberons

Aerosols (desodorant,

•

Caixes de fusta

laca, netejadors de

•

Electrodomèstics

cuina, envellidors de la

•

Envasos de vidre

fusta...)

•

Galledes de plàstic

Llaunes de conserves

•

Guants de goma

(vegetals, càrniques,

•

Joguines

peix, menjar per a

•

Matèria orgànica

animals domèstics...)

•

Paper i cartró

Plats i safates d’alumini

•

Piles

(ex: de menjars

•

Utensilis de cuina

Envasos metàl·lics
•

•

•

preparats)

•

Pots de begudes
(cervesa, refrescs...)

•

Xapes i llaunes de metall

SI
Envasos metàl·lics
•
•
•

•

Aerosols (desodorant., laca, netejadors de cuina, abrillantadors
de la fusta...
Llaunes de conserves (vegetals, de carn, peix, menjar per a
animals domèstics
Plats i safates d’alumini (per exemple, de menjars preparats)
Pots de begudes (cervesa, refrescs)

Brics
•

Brics de llet, nata, batuts, sucs, vi, brou

Envasos de plàstic per a alimentació
•
•

•

Ampolles (aigua, refrescs, llet, suc, oli comestible, vinagre,
salses...)
Envasos de productes làctics (iogurts, flams i altres postres
làctics, formatge, mantega, margarina...)
Safates i caixes de “suro blanc” (les de la fruita, verdures, carn,
pollastre i peix envasats, i les quals vénen amb algun tipus de
gelats), oueres de plàstic, gots, plats i coberts de plàstic d’un sol
ús, tapes i taps de plàstic...

Envasos de plàstic per a productes de lavabo i neteja
•
•

Pots de plàstic de productes de lavabo (xampús, cremes,
desodorant, pasta dentífrica, gel de bany, sabó líquid...
Pots de plàstic de productes de neteja (netejadors domèstics,

lleixiu, amoníac, suavitzant, detergents líquids i en pols, aerosols
de neteja...

SI
Bosses i embolcalls de plàstic i alumini
Bosses de plàstic per a aliments (de llet, congelats, fruites, verdures, pa
de motlle, brioxeria, pasta, llegums, cereals...)
Bosses i recipients d’alumini per a aliments (aliments infantils, sopes,
purés, pastes precuinades, cafè, aperitius, fruits secs, patates fregides,
safates de menjar preparats...)
Bosses que lliuren les botigues, supermercats, bugaderies, etc. per a
transportar els productes adquirits.
El plàstic i l’alumini dels envasos tipus blister (són els envasos que on
vénen les piles o els dels paquets de fulles d’afaitar.
Embolcalls de plàstic (el film transparent que acompanya a les safates
de carn, fruites, verdures i peix.
Embolcalls que s’empren per a moltes revistes, fascicles, premsa...
Embolcalls que s’empren per a protegir caixes de cartró i plàstic...
Envasos de productes de xarcuteria (embotits, pernil, carn salada,
formatge...)
Film de polietilè transparent o d’alumini (el qual es compra en bobines i
s’empra a casa per a embolicar aliments frescos)

Recomanació:

Netegi els envasos i aixafi’ls per a reduir el seu volum abans
de llençar-los al contenidor

RECORDATORI
Resta
•

Puntes de cigarreta, compreses, bolquers, restes d’escombrar, cotó,
cabells, bolígrafs i llapis usats, excrements d’animals.

Orgànica
•

Restes de carn i ossos, menjar sòlid en mal estat, peix, pa, fruita,
verdura, marisc, fruita seca, closques d’ou, taps de suro, bosses
d’infusió, marró del cafè, paper de cuina i tovallons bruts, restes de
jardineria, serradures de fusta natural, etc.

Envasos
•

Brics de llet, nata, batuts, sucs, vi, caldo...

•

Envasos de plàstic per alimentació:

•

Ampolles de plàstic per a alimentació (d’aigua, refrescos, llet, sucs, oli
comestible, vinagre, salses, ...).

Envasos de plàstic de productes làctics (iogurt, flam i altres postres làctics,
formatge, mantega, margarina...).
• Safates i caixes de polietilè (les de fruita, verdura, carn, pollastre i peix
envasats, i les que d’alguns tipus de gelats.
• Oueres de plàstic.
• Gots i plats de plàstic.
• Biberons de plàstic sense tetina.
• Malles de plàstic per a taronges, patates...
Envasos de plàstic per productes de neteja personal i neteja:
•
•

Pots de plàstic de productes de neteja no aerosols (xampú, cremes,
desodorant, pasta de dents, gel de bany, sabó
líquid...)
Pots de plàstic de productes de neteja buits (netejadors domèstics,
suavitzants, detergents líquids i en pols).

Metalls:
•
•
•

Pots de begudes (cervesa, refrescos).
Llaunes de conserves (vegetals, càrniques, de peix, menjar per animals
domèstics...)
Plats i safates d’alumini (per exemple, els dels menjars preparats).

Bosses i embolcalls de plàstic i alumini:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bosses de plàstic per aliments (de llet, congelats, fruites, verdures, pa de
motlle, bolleria, pasta, llegums, cereals...)
Bosses i recipients d’alumini per aliments (aliments infantils, sopes,
purés, pastes precuinades, cafè, aperitius, fruits secs, patates fregides,
safatesd e menjars preparats...)
Paper d’alumini per a la cuina.
Bosses que entreguen a les botigues, supermercats, etc. per transportar
els productes adquirits).
Envasos al buit de productes de xarcuteria.
Embolcalls de plàstic (el que acompanya a les safates de carns, fruites,
verdures i peix; el que embolica moltes revistes, fascicles, premsa; el
que s’utilitza per protegir les caixes de cartró i plàstic, etc.)
Film de polietilè transparent o d’alumini (el que es talla dels rotllos).
El plàstic i l’alumini dels envasos tipus blíster (són els envasos on venen
les piles o els de les caixetes de fulles d’afaitar, etc.)

Paper/Cartró
•

•

Envasos i capses de cereals, capses de cartró de conserves, galetes i
fruites seques, envasos de paper i cartró, sobres d’aliments sense
embolcalls d’alumini, diaris, revistes, capses de sabates, papers
d’embolicar regals i la publicitat que trobem a les bústies, llibretes sense
espiral metàl.lica, sobres, guies telefòniques, bosses de paper, cartrons
d’ous, rotllos de paper de cuina, del wc, etc., folis, embolcalls de sabor
de mans... Per tal de garantir el màxim nivell de reciclatge cal que el
paper estigui sencer, sense arrugues.
Tota mena de cartró: paquets, embalatges o capses de sabates.

Vidre
•

Ampolles de vidre, pots i flascons de tots els colors i mides, de
conserves, de melmelades o de salses... que estiguin buits, secs i sense
taps. Els taps de plàstic i metall s’han de portar als contenidors grocs, i
els de suro al de la fracció d’orgànica.

