La Taula de Reciclatge
de Barcelona
Per saber on llençar els teus residus!

punt
verd
Si tens dubtes... Truca L’OCUC! 93 417 47 37

Amb el suport de:

REBUIG

Només
determinats
residus
Burilles
Bolquers,
compreses i
higiene íntima
femenina
Restes
d’escombrar

ORGÀNICA

Només
matèria
orgànica
Restes de carn, peix,
pa, fruita i verdura
Closques
d’ou, marisc,
fruits secs...

Cabells

Restes de
plantes i herbes

Bolígrafs i llapis

Contingut orgànic
de pots o tubs
alimentaris

Draps
de roba
Excrements
d’animals
Joguines no
electròniques
Paper blanc
o plastificat
d’ús alimentari
Fotografies
Espirals de
metall de llibretes
Mocadors

VIDRE

ENVASOS

PAPER i
CARTRÓ

Només envasos
de vidre

Només envasos
o embolcalls
de plàstic,
metall o bric

Només
paper sense
plastificar ni
que contingui
altres materials

Ampolles i pots
sense tap

Envasos de
perfumeria o
cosmètica

Garafes
i ampolles d’aigua
Xapes i
taps de metall
Brics
Aerosols,
esprais i
tubs de
metall buits

Taps de suro
Infusions
en bosses
o a granel
Marro
de cafè

Paper de cuina i
tovallons de paper
bruts d’oli de
cuina, greixos o
restes de menjar

Paper, recipients i
safates d’alumini
Cal escurar
les restes
líquides dels
envasos.
En el cas de
l’oli, es pot
guardar i
portar-lo al
PUNT VERD

Llaunes de begudes
i conserves
Safates de
porexpan o plàstiques
Envasos buits de
neteja, de
cosmètica i
d’higiene
personal

Caixes i
envasos de cartró
Folis
Sobres
Diaris
i revistes
Bosses
de paper
Oueres
de cartró
Llibres i
llibretes
Paper de regal
i d’embalatge

Els mobles
i trastos cal
deixar-los davant
la porteria el
dia que toqui de
20 a 22 hores
Restes de poda
i jardineria
Restes de fusta
Electrodomèstics,
TV i monitors
Joguines
electròniques
Fluorescents
i bombetes
Envasos amb
restes de productes de
neteja o tòxics
Aerosols i
esprais plens
Olis de cuina
i de motor

Roba i sabates
Runa i
pneumàtics
petits

Bastonets de
les orelles

Objectes de
plàstic que no
siguin envasos

DE ZONA
O MÒBIL

Radiografies

Serradures
Cendres

Tiretes,
benes, cotó fluix...

punt
verd

Piles i bateries
Les bosses
compostables
són les
recomanades
com a bossa
d’escombraries

Les bosses
de plàstic es
poden llençar
o utilitzar-les
com a bossa
d’escombraries

Pintures, coles,
dissolvents...
Cartutxos de
tinta i tòners
CD i DVD

ESTABLIMENTS
COMERCIALS
Pots portar aquests residus
als punts de venda habituals
d’aquests productes de forma
gratuïta o portar-los al Punt Verd

Residus d’aparells elèctrics i electrònics
comprats en botigues d’aparells elèctrics
(televisions, mòbils, ordinadors...)
Piles comprades en botigues de venda
d’aparells elèctrics, de joguines, de
fotografia, rellotgeria, joieria, etc.
Medicaments comprats en farmàcia

Consulta el
PUNT VERD
més proper a:
www.bcn.cat/
mediambient

Coberteria,
vaixelles, gots...
Vidre pla,
miralls,
finestres...
Ampolles
de cava (per
reutilitzar)

