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Contenidor Groc
Residus d’envasos lleugers

Contenidor Blau
Residus d’envasos de paper i cartó

Contenidor Verd
Residus d’envasos de vidre

RAEE
Residus perillosos, residus d’aparells
elèctrics i electrònics, voluminosos, etc.

Punt SIGRE
Residus d’envasos de medicaments



 

AEROSOL d'ús domèstic.
(Alimentació, neteja personal, insecticides,
netejadors, ambientadors, etc.)

AEROSOL fàrmac

AEROSOL especial

AGULLA i xeringa usada

AIGUARRAS

ANELLES de plàstic packs de llandes

APARELLS elèctrics i electrònics

AURICULARS

A



BARRIL de cervesa de metall (fins a 5 litres)

BOMBETES de baix consum, fluorescents,
de descàrrega i led

BOSSA de paper. Si està neta

BOSSA de plàstic

BOSSA de paper de roses per a microones

BOSSA I MARROQUINERIA

BOMBONA de càmping gas
                      

BOMBONA d'heli

 

 

B

o als Contenidors autoritzats de
recollida de roba, entitats solidàries.

o als establiments del sector

BOTELLA de plàstic. D'aigua, refrescos, oli...

BOTELLA de vidre. De vi, aigua, cava, licors,
refrescos, olis, salses, etc

BRANQUES d'arbres i jardineria

BRIK

 

 



 

CABLES domèstics en desús

CADIRA

CAIXA de cartó

CAIXES de fusta xicotetes ús alimentari.

CALÇAT

C
o serveis municipals de recollida

d'estris i residus voluminosos.

Contenidors de recollida de roba
autoritzats, entitats solidaries.



 

CARTONS brik de llet, sucs i altres begudes.

CATIFA

CASSEROLA, olla, etc
en quantitat unitària

CD discos compactes

CILINDRE de cartó de paper d'alumini,
film transparent, paper higiènic, etc

CINTES de vídeo

o servei de recollida municipal
d'estris i residus voluminosos.

 

COMANDAMENT a distància.
De TV i altres xicotets
electrodomèstics.

CULLERETA de cafè de plàstic

o establiments del sector



DESODORANT (envàs de plàstic)

DIAPOSITIVA

DISC compacte, DVD, vinil, disquets, disc dur

DISSOLVENT

D

ECOGRAFÍA

EINES de ferro, acer, alumini, coure, bronze,
llautó i plom

EIXUGADOR dels cabells

ELCTRODOMÈSTIC

E
o establiments del sector

o establiments del sector



ELCTRODOMÈSTIC

EMBALATGE de poliestirè expandit o
suro blanc. En xicotetes quantitats

EMBALATGE de plàstic, de bombolles

ENCENEDOR

ENDERROCS De xicotetes obres

o establiments del sector

 

ENVASOS de plàstic cremes i cosmètica.
De vidre

ENVASOS de plàstic, iogurt, postres,
embotits, etc

ESCAIOLA En grans quantitats

ESPILL Grans

ETIQUETES de roba, de paper, cartó



FANG, En grades quantitats

FÀRMACS Medicaments caducats, envasos
farmacèutics, etc.

FEM ELÈCTRONIC

FERRO

FILFERRO

FILM transparent net

FLUORESCENT

 

F



FLUORESCENTS

FLASCÓ De vidre sense tapes. De perfum
(sense polvoritzador), conserves, melmelada,
adobats, salses, espècies, etc.

FRIGORÍFIC

FULLES d'arbres i jardineria.
En grans quantitats

FUSIBLE

FUSTA gran volum

o punts de recollida
d'establiments especialitzats

o establiments del sector
Servei municipal de recollida d'estris

i residus voluminosos.



GARRAFA d'aigua, detergent, productes
neteja

GESPA En quantitats majors

GOMA ESPUMA Matalàs, decoració,
tapisseria

GOT de cartó d'un sol ús

GoT de plàstic d'un sol ús

 

G



HERBA En grans quantitats

H

IMANT

INSECTICIDA Aerosol o esprai buits

I



JOGUETS de plàstic

J
Si no estan trencats, poden traslladar-se a

punts de recollida d'organitzacions solidàries.

 

LLANDA de refrescos, conserves de peix,
carn, verdura, adobats, salses, etc

LLUM ús domèstic incloent el suport
i bombetes

LL
o establiments del sector



MALETA Gran

MALLES embalatge aliments. De creïlles,
taronges, llimes, alls, clòtxines, navalles, etc

MÀNEGA arruixadora

MAQUINETA elèctrica. D'afaitar,
depilació, etc

MARBRE

MATALÀS

MEDICAMENTS

METALLS Utensilis, eines, etc., de ferro,
acer, alumini, coure, bronze, llautó i plom

 

M
o establiments del sector

o serveis municipals de recollida d'estris



MICROONES

MOBIL Telèfon

MOBLES

MONOPATÍ

 

o serveis municipals de recollida d'estris

o establiments del sector

o establiments del sector



NEVERA

NEVERA portàtil

N
o establiments del sector

i serveis municipals de recollida d'estris

OLI de cuina usat

OLI de motor usat

O
o als punts de recollida autoritzats



o establiments del sector

ORDINADOR

OUERES de cartó

OUERES de plàstic

PAELLA casseroles, olles, cassons, etc.,

PALLETES de plàstic

PAPER d'alumini

PAPER de cuina net

PAPER del forn sense resta de menjar

PASTA tubs de dents

PASTILLA medicament

PATINET patins

P



PERIÓDICS
PERSIANA

PERXES Segons quantitats

PILES

PÍNDOLA
PINTURA Restes

PLANXA

PLANXA de pèl

PLÀSTIC d'embalatge

PLATS i parament de plàstic d'un sol ús

PNEUMÀTICS
 

PODA jardins

POT de plàstic neteja i ús alimentari

POT de pintura

POT metàl·lic alimentari

POT de vidre ús alimentari. Sense tapa

PVC envasos i embalatge

o serveis municipals de recollida d'estris

o als punts de recollida autoritzats

o tallers mecànics de vehicles

o establiments del sector

o establiments del sector



QuaDerns Sense les espirals metàl·liques

Q

RÀDIO

RADIOGRAFÍA

RASPALL de dents elèctric

R
o establiments del sector

o establiments del sector



RATOLÍ d'ordinador

RECIPENT de plàstic de conservació
aliments

RECIPENT de vidre

REPRODUCTOR de DVD, CD

RESTES DE PINTURA

REVISTES

ROBA

o establiments del sector

o establiments del sector

Contenidors de recollida de roba
autoritzats, entitats solidaries.



SABATES I SABATILLES

SAFATA de poliespán o suro blanc, alumini
per a ús alimentari

SAFATA de pastisseria neta

SALFUMAN

SILICONA Envasos i restes

SOTAGOT de cartó

S
Contenidors de recollida de roba

autoritzats, entitats solidaries.



TAPES metàl·liques. De pots alimentaris

TAPS I TAPES de plàstic

TAULELL

TAULETA GRÀFICA gràfica

TELA i residus tèxtils

TELÉFON Digital, electrònic, sense fil, etc

TERMÓMETRE de mercuri

TERMÓMETRE electrònic /digital

TERRA En grans quantitats

TEULA

TINTA cartutxos i tòner

TUB de pasta de dents

T
o establiments del sector

Contenidors de recollida de roba
autoritzats, entitats solidaries.

o establiments del sector



 

VÍMET

VITROCERÀMICA

V
o establiments del sector

XAPES de botelles

X



teixint


