
Botelles de plàstic.
Bricks.
Envasos metàl·lics. 
Bosses, embolcalls 
de plàstic i alumini.
Taps i tapes 
d’envasos.

Joguets de plàstic, 
raspalls de dents, 
bolígrafs...
Envasos de 
medicaments.
Cartó sense plastificar.
Bolquers.

Plega els cartons 
perquè ocupen 
menys espai.
Trau els plàstics, 
grapes, precintes, 
espirals, etc. 

Cartó i paper tacats.
Tovallons i 
mocadors usats.
Tiquets d’aparcament, 
entrades de cinema, 
etc.
Bricks.

Diaris i revistes. 
Bosses de paper.
Oueres de cartó.
Quaderns i 
llibretes.
Gots de paper.

Botelles de vidre: 
vi, suc, cervesa...
Pots: conserves...
Flascons: perfums, 
cosmètics...

Restes de menjar cru 
o cuinat.
Tovallons de paper 
tacats.
Marro de café i 
bossetes d’infusió.
Taps de suro.

Restes d'agranar el 
sòl.
Bolquers.
Sorra bruta dels gats.
Plats, gots trencats.

Taps i suros de 
botelles i pots.
Cristalleria i 
vaixella de cuina.
Espills.
Bombetes.

Cendres i burilles de 
tabac.
Excrements.
Restes d'agranar el 
sòl.
Residus de poda i 
jardineria.

Residus que es 
puguen reciclar o que 
tinguen una recollida 
selectiva separada.
Restes de menjar, 
mòbils, gots de 
paper...

Els envasos de vidre 
han d’anar sense 
taps i sense tapes.
El vidre ha d’anar 
net per facilitar el 
reciclatge.

Si no disposes 
de contenidor 
orgànic, aquests 
residus s’han de 
llençar juntament 
amb les restes.

Llençar sempre 
el residu al 
contenidor 
adequat o punt 
net i acudir només 
a aquest quan no 
hi hagi una altra 
opció.

Els envasos i 
plàstics i els 
bricks han d’anar 
plegats per a 
estalviar espai.
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Piles alcalines.
Piles de botó.
Piles recarregables. 

Oli usat de cuina en 
botelles de plàstic 
(no abocar l'oli 
directament).

Medicaments caducats o que 
no necessites amb els envasos 
inclosos o els blísters.

Fluorescents.
Bombetes de baix consum.
Bombetes de descàrrega.
LED i lluminàries.

PUNT NET

Bateries, mòbils, 
ordinadors i 
electrònics. 
Dissolvents i pintures.
Vidre i ferralla.
Fusta i pneumàtics.
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