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CADA COSA AL SEU LLOCCADA COSA AL SEU LLOCCADA COSA AL SEU LLOCCADA COSA AL SEU LLOC    
    
    
    

REBUIG: REBUIG: REBUIG: REBUIG:     
- plats trencatsplats trencatsplats trencatsplats trencats    
- ceràmica trencadaceràmica trencadaceràmica trencadaceràmica trencada    
- pols d’escombrar o d’aspirarpols d’escombrar o d’aspirarpols d’escombrar o d’aspirarpols d’escombrar o d’aspirar    
- burilles de cigarret i cendraburilles de cigarret i cendraburilles de cigarret i cendraburilles de cigarret i cendra    
- Pals de les orellesPals de les orellesPals de les orellesPals de les orelles    
- BolquersBolquersBolquersBolquers    
- Compreses i tàmpaxCompreses i tàmpaxCompreses i tàmpaxCompreses i tàmpax    
- Bossa d’aspiradorBossa d’aspiradorBossa d’aspiradorBossa d’aspirador    
- TiretesTiretesTiretesTiretes    
- Excrements animalsExcrements animalsExcrements animalsExcrements animals    
- Sorra animalsSorra animalsSorra animalsSorra animals    
- Paper d’aeronfixPaper d’aeronfixPaper d’aeronfixPaper d’aeronfix    

    
    
    

ORGÀNICAORGÀNICAORGÀNICAORGÀNICA    
- restes de jardineria de mida petitarestes de jardineria de mida petitarestes de jardineria de mida petitarestes de jardineria de mida petita    
- taps de surotaps de surotaps de surotaps de suro    
- marro del cafèmarro del cafèmarro del cafèmarro del cafè    
- bossetes d’infusionsbossetes d’infusionsbossetes d’infusionsbossetes d’infusions    
- restes de menjar (restes de menjar (restes de menjar (restes de menjar (restes de carn i peix, restes de carn i peix, restes de carn i peix, restes de carn i peix, peles de fruita, closques d’ous, peles de fruita, closques d’ous, peles de fruita, closques d’ous, peles de fruita, closques d’ous, 

fruits secs, restes de fruita i verdures, fruits secs, restes de fruita i verdures, fruits secs, restes de fruita i verdures, fruits secs, restes de fruita i verdures, pa)pa)pa)pa)    
- paper de cuina brut de menjarpaper de cuina brut de menjarpaper de cuina brut de menjarpaper de cuina brut de menjar    
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PAPER I CARTRÓ:PAPER I CARTRÓ:PAPER I CARTRÓ:PAPER I CARTRÓ:    
- Caixes de cartróCaixes de cartróCaixes de cartróCaixes de cartró    
- Caixes dels cerealsCaixes dels cerealsCaixes dels cerealsCaixes dels cereals    
- DiarisDiarisDiarisDiaris    
- RevistesRevistesRevistesRevistes    
- LlibresLlibresLlibresLlibres    
- FolisFolisFolisFolis    
- SobresSobresSobresSobres    
- CartesCartesCartesCartes    
- Oueres de cartróOueres de cartróOueres de cartróOueres de cartró    
- Bosses de paperBosses de paperBosses de paperBosses de paper    
- Rotlles de paperRotlles de paperRotlles de paperRotlles de paper    
- Embolcalls de cartró (packs de iogurts, etc.)Embolcalls de cartró (packs de iogurts, etc.)Embolcalls de cartró (packs de iogurts, etc.)Embolcalls de cartró (packs de iogurts, etc.)    

    

VIDRE:VIDRE:VIDRE:VIDRE:    
- Ampolles de refrescs, d’aigua, de sucs, de begudes Ampolles de refrescs, d’aigua, de sucs, de begudes Ampolles de refrescs, d’aigua, de sucs, de begudes Ampolles de refrescs, d’aigua, de sucs, de begudes 

alcohòliques alcohòliques alcohòliques alcohòliques (sense tap(sense tap(sense tap(sense tap))))    
- Pots de perfumPots de perfumPots de perfumPots de perfum        
- Gots de vidreGots de vidreGots de vidreGots de vidre        
- Pots de conservaPots de conservaPots de conservaPots de conserva (sense tapa (sense tapa (sense tapa (sense tapa))))    

    

ENVASOS:ENVASOS:ENVASOS:ENVASOS:    
- Ampolles d’aigua i de refrescAmpolles d’aigua i de refrescAmpolles d’aigua i de refrescAmpolles d’aigua i de refresc    
- Ampolles de productes de la neteja *Ampolles de productes de la neteja *Ampolles de productes de la neteja *Ampolles de productes de la neteja *    
- Tetrabricks de llet, sucs, etcTetrabricks de llet, sucs, etcTetrabricks de llet, sucs, etcTetrabricks de llet, sucs, etc....    
- Llaunes d’aliments (tonyina, sardines, etc) i de begudaLlaunes d’aliments (tonyina, sardines, etc) i de begudaLlaunes d’aliments (tonyina, sardines, etc) i de begudaLlaunes d’aliments (tonyina, sardines, etc) i de beguda    
- BBBBosses de plàsticosses de plàsticosses de plàsticosses de plàstic    
- Safates/envasos de poSafates/envasos de poSafates/envasos de poSafates/envasos de porexpan de fruites, verdures, perexpan de fruites, verdures, perexpan de fruites, verdures, perexpan de fruites, verdures, peiiiixxxx i carn i carn i carn i carn    
- Plàstic dels embolcalls d’aliments envasats (embotit, formatges, etc)Plàstic dels embolcalls d’aliments envasats (embotit, formatges, etc)Plàstic dels embolcalls d’aliments envasats (embotit, formatges, etc)Plàstic dels embolcalls d’aliments envasats (embotit, formatges, etc)    
- Taps metàl·lics i de plàstic de pots de vidreTaps metàl·lics i de plàstic de pots de vidreTaps metàl·lics i de plàstic de pots de vidreTaps metàl·lics i de plàstic de pots de vidre    
- Iogurts. També la tapaIogurts. També la tapaIogurts. També la tapaIogurts. També la tapa    
- Oueres de plàsticOueres de plàsticOueres de plàsticOueres de plàstic    
- Papers de caramelsPapers de caramelsPapers de caramelsPapers de caramels    
- PPPPasta de dentsasta de dentsasta de dentsasta de dents    
- Paper d’aluminiPaper d’aluminiPaper d’aluminiPaper d’alumini    
- Bosses de congelats (pèsols, patates fregides, etc) i de patates xips.Bosses de congelats (pèsols, patates fregides, etc) i de patates xips.Bosses de congelats (pèsols, patates fregides, etc) i de patates xips.Bosses de congelats (pèsols, patates fregides, etc) i de patates xips.    
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* els envasos amb una etiqueta taronja NO s’han de* els envasos amb una etiqueta taronja NO s’han de* els envasos amb una etiqueta taronja NO s’han de* els envasos amb una etiqueta taronja NO s’han de tirar al  tirar al  tirar al  tirar al 
contenidor d’envasos, scontenidor d’envasos, scontenidor d’envasos, scontenidor d’envasos, s’han de portar a la ’han de portar a la ’han de portar a la ’han de portar a la DEIXALLERIADEIXALLERIADEIXALLERIADEIXALLERIA. . . .     
    
    

DEIXALLERIA: DEIXALLERIA: DEIXALLERIA: DEIXALLERIA:     
- esprais (espuma)esprais (espuma)esprais (espuma)esprais (espuma)    
- pppporexpan provinents de caixes d’electrodomèstics nous. orexpan provinents de caixes d’electrodomèstics nous. orexpan provinents de caixes d’electrodomèstics nous. orexpan provinents de caixes d’electrodomèstics nous.     
- moblesmoblesmoblesmobles    
- electrodomèsticselectrodomèsticselectrodomèsticselectrodomèstics        
- bombetes i fluorescentsbombetes i fluorescentsbombetes i fluorescentsbombetes i fluorescents    
- pilespilespilespiles    
- restes de jardineriarestes de jardineriarestes de jardineriarestes de jardineria    
- pneumàticspneumàticspneumàticspneumàtics    
- bateriesbateriesbateriesbateries    
- restes d’obrarestes d’obrarestes d’obrarestes d’obra    
- roba usadaroba usadaroba usadaroba usada    
- olioliolioli    
- medicamentsmedicamentsmedicamentsmedicaments    

    
    
 


