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A casa,
té el seu lloc.
cada residu

beneficis
Aquí tenim 

ho
reciclem

Aquí

Tot!
llEncem res

Aquí No
fora de llocFACILITEM

Aquí
LA RECOLLIDA

SELECTIVA

#Reduïm
#Reutilitzem
#Reciclem
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Reciclar 
és senzill 
però, a més, 
té molts beneficis!

Convertim residus 
en recursos i 
estalviem energia i 
primeres matèries.

Reduïm les 
emissions de CO2 
i d’altres gasos 
que contribueixen 
al canvi climàtic.

Contribuïm al 
desenvolupament 
econòmic i social.

Abans 
de llençar...

Reduïm 
els residus 
que generem

Reutilitzem

Tornar 
enrere

beneficis
Aquí tenim 



Aquí 

NO 
hi va

Envasos plens, paelles, 
joguines, productes 
informàtics, petits 
electrodomèstics, pots 
de pintura o productes 
químics, etc.

Aquí hi van 

els envasos 

lleugers

Bosses i envasos 
de plàstic, llaunes 

i brics, taps de 
plàstic i metàl·lics, 

safates de porexpan, 
embolcalls d’alumini, 

film transparent, 
aerosols...

sosteniblesAquí som ho
reciclemAquí

Tot!

Més



Aquí 

NO 
hi va

El vidre pla de les 
finestres, miralls, plats, 
gerros, ceràmica, 
les bombetes i els 
fluorescents.

Aquí hi 

va el vidre

Ampolles 
i pots de 

vidre buits i 
sense tapa. 

Més

sosteniblesAquí som ho
reciclemAquí

Tot!



Aquí 

NO 
hi va

El paper carbó, paper 
plastificat, cel·lofana, 
tovallons i paper de 
cuina usats, papers 
bruts, fotografies,  
cartró per begudes, etc. 
Cal evitar els espirals, 
clips i grapes.

Bosses de paper, 
capses, caixes 

de cartró, paper 
de diari, oueres, 

revistes...

Aquí hi va 

el paper i 

el cartró

Més

sosteniblesAquí som ho
reciclemAquí

Tot!



Aquí 

NO 
hi va

Cendres, cabells, restes 
d’escombrar...

Aquí hi va 

l’orgànica

Restes de menjar, 
marro de cafè i restes 
d’infusions, paper de 

cuina i tovallons bruts, 
restes vegetals de 

petites dimensions, taps 
de suro, serradures, etc.

sosteniblesAquí som ho
reciclemAquí

Tot!

Més



Aquí 

NO 
hi va

Tot allò que es pugui 
dipositar a les altres 
fraccions o s’hagi de 
portar a la deixalleria.

Aquí no hi  

va quasi res... 

la resta

Tornar 
enrere

sosteniblesAquí som ho
reciclemAquí

Tot!

Pols d’escombrar, trossos 
de ceràmica trencada, 

burilles, restes sanitàries 
(bolquers, compreses 
tovalloles humides, 

preservatius, maquinetes 
d’afaitar, raspall de 
dents,...), cendres, 

fotografies, targetes 
de crèdit o similars, 

etiquetes, etc.



Treu les tapes 
metàl·liques dels 
envasos de vidre.

Separa bé la 
fracció orgànica.

Plega les capses 
de cartró per 
minimitzar l’espai.

Deixa els envasos 
de plàstic tan nets 
com puguis i ben 
aixafats.

sosteniblesAquí som 

Tornar 
enrere

FACILITEM
Aquí
LA RECOLLIDA

SELECTIVA



Si tens bateries, dissolvents, 
electrodomèstics, 
fluorescents, olis minerals 
usats, pintures i vernissos, 
piles o pneumàtics, porta’ls 
a la deixalleria!

Consulta al teu ajuntament 
quin tipus de recollida 
ofereix per als mobles i 
trastos vells, no els deixis 
al carrer.

Si tens objectes a casa que no 
necessites i estan en bon estat, 

porta’ls a la deixalleria i els  
hi donarem una nova vida.

Tornar 
enrere

llEncem resAquí No

fora de lloc


