LA RECOLLIDA SELECTIVA
La recollida selectiva permet recollir de manera diferenciada cada tipus de residu
amb la finalitat de poder-los reciclar. D’aquesta manera, s’estalvien recursos naturals
i energia en la fabricació de nous productes i embolcalls.
 Cada residu al seu lloc






Els envasos
El paper i el cartó
El vidre
El rebuig
Altres: runes, olis de cuina, voluminosos, roba...

 Els beneficis ambientals de la recollida selectiva
Per a més informació:
Ajuntament de Roses

Rosesnet

Plaça de Catalunya,12
Tel. 972 25 24 00
incidencies@roses.cat

Ctra. de les Arenes, s/n
Tel. 972 25 70 05
Fax: 972 25 31 64
info.rosnet@terra.es

Unitat Tècnica de Medi Ambient i Platges

CADA RESIDU AL SEU LLOC

ENVASOS:
PLÀSTICS, LLAUNES I BRICS

SÍ









Garrafes i ampolles de plàstic
Brics de llet i sucs
Envasos de iogurt, flams...
Llaunes de refresc i de conserva
netes
Taps i tapes de plàstic o
metàl·liques
Safates de porexpan
Esprais de productes no tòxics
Tots aquells envasos amb el
símbol del punt verd

NO
 Llaunes i envasos molt bruts
 Esprais i envasos de productes






tòxics
Paper d’alumini
Material fotogràfic
Vidre
Matèria orgànica
Paper

RECORDA!
Abans de llençar els envasos...
> Buida’ls de líquids i menjar i retira’n el tap.
> Aixafa'ls, perquè ocupin menys volum.
> No deixis mai envasos ni bosses amb envasos fora dels contenidors.

PAPER / CARTRÓ

SÍ







Diaris i revistes
Sobres i publicitat impresa
Fulls de paper i paper de regal
Cartró de begudes
Caixes de cartró
Rotlles de paper higiènic i paper de
cuina

NO
 Tovallons de paper o mocadors







usats
Paper de cuina fet servir
Fotografies o altre material fotogràfic
Paper o cartró moll
Envasos
Vidre
Matèria orgànica

RECORDA!
Abans de llençar el paper i el cartró...
> Plega els cartrons i les caixes abans d’introduir-los al contenidor.
> No llencis els papers i els cartrons dins de bosses de plàstic.
> No deixis mai els cartrons ni els papers fora dels contenidors.

VIDRE

SÍ





Pots de vidre
Ampolles de vidre
Gots de vidre
Vidre trencat

NO
 Miralls o vidre armat amb petits







filferros interiors
Ceràmica
Recipients que hagin contingut
material tòxic
Bombetes i fluorescents
Envasos
Paper i cartró
Matèria orgànica

RECORDA!
Abans de llençar el vidre...
>
>
>
>

Buida les ampolles i els pots i retira’n el tap.
Pensa que les ampolles de cava es poden reutilitzar. Porta-les a la deixalleria.
No llencis el vidre dins de bosses de plàstic.
No deixis mai el vidre fora dels contenidors.

FRACCIÓ RESTA

SÍ
 Tèxtil sanitari: compreses, bolquers,










cotó, tampons, etc.
Pols, cendres i residus de neteja de
la casa
Burilles de cigarretes
Paper d’alumini
Llapis i bolígrafs usats
Plàstics i embolcalls molt bruts
Llaunes de conserva molt brutes
En general tot allò que estigui fet
per més d’un material i no puguem
classificar-ho als contenidors del
carrer
Restes orgàniques (si no es disposa
de compostador i mentre no hi hagi
recollida específica)

NO
Mobles i electrodomèstics
Bombetes i fluorescents
Productes tòxics en general
Olis de cuina
Piles i bateries
Medicaments
Pneumàtics
Material fotogràfic, tintes
d’impressora i tòners
 Runa
 Branques i restes de poda i sega










RECORDA!
Abans de llençar res als contenidors...
> Assegura’t que les bosses d’escombraries estan ben tancades per evitar
brutícia i males olors
> No deixis les bosses al carrer, fora dels contenidors ni a les papereres.
> Assegura’t que les cendres estan apagades i fredes.

ALTRES
Oli de cuina

Porta’l a la deixalleria o als punts de recollida
No el llencis per l’aigüera

Voluminosos

Porta’ls a la deixalleria o bé utilitza el servei de recollida
domiciliària que ofereix Rosesnet

Residus verds

Porta’ls a la deixalleria o bé utilitza el servei de recollida
domiciliària que ofereix Rosesnet

Piles

Utilitza els contenidors específics que trobaràs en els
establiments comercials on venen piles, o porta’ls a la
deixalleria

Medicaments

Utilitza els contenidors específics que trobaràs a les
farmàcies i al CAP (Centre d’Atenció Primària)

Roba

La pots dipositar en els contenidors específics que
trobaràs al carrer.

Runa

Porta-la a la deixalleria

(mobles vells...)

(restes de poda,
sega...)

RECORDA!
No abandonis cap tipus de residu al carrer, zones verdes o parcel·les sense edificar

BENEFICIS AMBIENTALS DE LA RECOLLIDA
SELECTIVA
REDUIR + REUTILITZAR + RECICLAR + RECUPERAR









Recuperar 2 tones de plàstic equival a estalviar 1 tona de petroli
Reciclar el paper i el cartró suposa un estalvi del 85 % en el consum d'aigua
1 tona de paper reciclat suposa un estalvi de 0.25 tones de petroli
En reciclar 1 tona de paper se salven 17 arbres
Una tona de vidre reciclat estalvia 100 kg de petroli
Una ampolla de cava es pot reutilitzar fins a 60 vegades
Reciclar el vidre disminueix la contaminació atmosfèrica en un 20% i la
contaminació de les aigües en un 50%

 Les deixalles que llences al rebuig van directament a l’abocador i no permeten
cap tipus de reciclatge posterior. Abans de llençar res al rebuig procura
utilitzar els contenidors de recollida selectiva o la deixalleria municipal

