
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envasos buits 

metàl·lics i de plàstic 

de begudes, aliments, 

productes de neteja o 

d'higiene (inclosos els 

tipus Brick) 

Borses, embolcalls de 

plàstic i alumini 

 Diaris, Revistes, i 

Bosses de paper  

Oueres de cartró i 

envasos de paper 

per a sabates, 

cereals, galetes, 

etc.  

Quaderns i llibretes 

(sense espirals)  

Paquets de tabac 

 Envasos de vidre de 

begudes, aliments, 

productes de neteja 

i productes 

d'higiene personal 

(ampolles, pots, 

terrines, flascons, 

etc.) 

 Restes de 

brioixeria, fruita, 

verdura, menjar cru 

o cuinat 

Tovallons de paper i 

paper de cuina  

Pòsits de cafè i 

bossetes d'infusió  

Taps de suro 

 Residus que no es 

poden reciclar o 

que no tenen una 

recollida específica 

(restes d'escombrar 

el sòl, bolquers 

bruts, sorra bruta 

dels gats, plats, 

gots trencats, etc.) 

 Piles estàndard 

(salines de carbó-

cinc, alcalines de 

magnesi, níquel-

cadmi) 

Piles botó (òxid de 

mercuri, cinc-aire, 

ànode de liti, òxid 

de plata) 

 Medicaments 

caducats i que no 

necessitis (i els 

seus envasos 

inclosos els blisters)  

Caixes de 

medicaments 

Envasos de 

medicaments buits 

o amb restes 

 Olis d'origen 

vegetal (oliva, gira-

sol, blat de moro, 

soia, arròs, colza, 

sèsam, palmell, 

etc.) 

Oli vegetal usat de 

fregidora, de 

paella, etc.  

Oli vegetal de 

conserves 

Envasos de 

medicaments o de 

cartró o paper sense 

plastificar  

Joguines, canonades 

de PVC, CDs 

 Cartró i paper tacat 

de matèria 

orgànica, oli o 

similar 

Paper plastificat 

d'envasos 

Paper d'impressió 

tèrmica (tiquets de 

pàrquing, entrades 

de cinema, etc.) 

 Taps i suros 

d'ampolles i pots 

Coberteria i vaixella 

de cuina 

Bombetes 

(incandescència, 

baix consum o 

fluorescents) 

Finestres i similars 

 Menjars líquids 

Excrements 

Cendres i burilles 

de tabac 

Restes d'escombrar 

el sòl 

 Residus que es 

puguin reciclar o 

que tinguin una 

recollida selectiva 

separada  

Residus líquids, 

corrosius o 

incandescents 

 Qualsevol pila o 

bateria que no entri 

per les ranures dels 

contenidors  

Bateries de vehicle 

 Agulles 

hipodèrmiques 

Termòmetres de 

mercuri i digitals 

Gases 

 Oli mineral 

Oli de motor 

 


