
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Què podem fer per millorar la 
recollida selectiva de deixalles? 

 

 

 

 

 

 Cada deixalla al seu contenidor 



 

Medi Ambient 

Gestió de residus 

A Catalunya es generen més de 3.500.000 Kg de tones d' escombraries a l'any. Cada 
ciutadà genera uns 540 Kg d' escombraries a l'any aproximadament. 

Per això, si fem recollida selectiva estalviem recursos i energia i contribuïm a la 
reducció del impacte del canvi climàtic. També assegurem que els dipòsits controlats 
tinguin una vida útil més llarga.  

En definitiva, amb aquestes actuacions millorem les condicions de vida de les 
generacions presents i futures. 

Hi ha residus municipals ordinaris (vidre, paper, envasos lleugers i fracció orgànica) i 
residus municipals especials (piles i medicaments). 

 
Residus municipals ordinaris  

  

 

Contenidor verd 

Vidre 

Sense taps ni rosques 

  

En els contenidors de color verd instal·lats a la via pública, els ciutadans poden 
dipositar-hi els envasos de vidre nets i sense taps.  

• Esbandeix el contingut dels envasos abans de dipositar-los al contenidor.  



 

• No hi llencis bosses de plàstic ni els taps de les ampolles.  
• És preferible utilitzar envasos de vidre retornables que 

dipositar el vidre al contenidor de recollida selectiva.  

Uns altres punts de recollida poden ser les deixalleries, especialment per a les ampolles 
de cava, ja que això se'n possibilita la reutilitzaciò. 

Hi ha envasos de vidre retornables que després d'un procés adient de rentatge poden ser 
tornats a utilitzar per a la mateixa finalitat. 

 

 

Contenidor groc 

Envasos lleugers 

Envasos de plàstic, els brics i les llaunes 

  

A través dels contenidors de color groc instal·lats a la via pública, els ciutadans poden 
dipositar-hi els envasos lleugers esbandits i aixafats perquè ocupin menys volum. 

• En aquest contenidor pots dipositar-hi plàstics (envasos, bosses, porexpan...), 
brics (de llet, de sucs...), i llaunes (de refresc, de conserves...).  

• Esbandeix el contingut dels envasos abans de dipositar-los en el contenidor.  
• No hi llencis envasos de productes tòxics. 

 
El punt verd apareix en els envasos i els embalatges. Significa que l'empresa fabricant 
ha pagat per a què es recuperin i es valoritzin. 

Les llaunes de ferro o les d'alumini són envasos 100% reciclables. 
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Contenidor blau 

Paper i cartró 

Separat i plegat 

  

A través dels contenidors de color blau instal·lats a la via pública, els ciutadans poden 
dipositar-hi el paper/cartró separat i plegat. 

• Plega bé el cartró. Si no hi cap, deixa'l al costat del contenidor i procura que no 
faci nosa. 

• No hi llencis bosses de plàstic. 
• No hi llencis papers bruts (mocadors, tovallons...), paper d'alumini o de fax, 

papers plastificats, bolquers. 
• Assegura't que, barrejats amb el paper o el cartró, no hi ha grapes, clips o altres 

elements metàl·lic  

Fracció orgànica 

Restes de menjar i jardineria petita 

  

La fracció orgànica representa entre un 40 i un 50% del pes del total de la brossa, és a dir, la 
major part. 

Només es pot garantir que el compost produït tingui la qualitat desitjada quan els residu 
orgànics que es volen compostar provenen d'una recollida selectiva en origen, es a dir, quan 
aquests residus orgànics es recullen separadament de la resta de residus que constitueixen les 
escombraries. 

Pots llençar al contenidor: 



 

Restes de menjar i de la cuina: de fruita i verdura, de carn i peix, paper 
de cuina i tovallons bruts, closques d'ou i fruita seca, marro de cafè i 
restes d'infusions i restes de jardineria petita.  

Recordeu: 

• Separar bé les restes de menjar; tingueu cura que no hi hagi plàstics ni altres residus 
no orgànics.  

• Llençar aquestes restes dins una bossa que tindreu col·locada en el cubell específic 
(de color marró). La bossa és millor que sigui de paper o de plàstic compostable (que 
disposi del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental).  

• Dipositar  les bosses, una vegada plenes i ben tancades, als contenidors de color 
marró que hi ha al carrer. Traieu-les al vespre per evitar pudors durant el dia.  

• El camió les passarà a recollir i les portarà a la planta de compostatge on seran 
transformades en compost.  

  

Residus municipals especials  

  

 

Piles 

De botó i grans 

  

Les piles mai no han de ser llençades al cubell de les escombraries amb la resta de les 
deixalles. 

Hi ha dos tipus de piles:  

• Piles de botó: Són les piles petites que usem en rellotges i calculadores. Malgrat 
la seva mida, són les més contaminants.  

• Piles grans: Són les piles de petaca o les cilíndriques. Contenen menys metalls 
pesants però se'n produeixen moltes més. 



 

 

Medicaments 

i envasos de medicaments 

  

Els residus de medicaments de procedència domèstica són aquells medicaments sobrers 
o caducats i els seus envasos, buits o no, que es generen als domicilis de particulars o bé 
als Centres d'Assistència Primària (CAPS). En qualsevol dels casos no són un residu 
qualsevol sinó que, donades les seves característiques, requereixen una recollida 
selectiva específica per garantir-ne una adequada gestió dels mateixos. 

Es poden dipositar en els contenidors de medicaments:  

• Envasos de medicaments buits  
• Envasos amb restes de medicaments  
• Medicaments caducats amb els seus envasos 

Cal dipositar-los en els contenidors que es troben en les farmàcies adherides a la 
recollida establerta.  

  


