
Vivim en una societat en la qual 
impera l’usar i llençar.
Consumim molt i molt ràpid.

Aprendre a generar els mínims residus possibles 

és un dels grans reptes que tenim com a 

societat.

 

La regla de les 3R:

REDUIR, REUTILITZAR I RECICLAR

Per aconseguir beneficis ambientals, econòmics 

i socials.

• Diposita cada bossa de residus dins dels conte-
nidors corresponents

• Tanca bé les bosses i no les deixis mai fora del 
contenidor.

• Compleix els horaris establerts per dipositar els 
residus.

• Porta les deixalles grans i voluminoses a la 
deixalleria. 

• Utilitza les papereres de les vies públiques.
  No llencis cap residu a terra. 

• NO llencis tovalloletes humides pel vàter, tenen 
un impacte molt negatiu sobre el medi i la 
fauna.

• NO  llencis l’oli l’aigüera o al clavegueram. Un 
sol litre d’oli domèstic pot contaminar 1000L 
d’aigua.

I RECORDA!

• Recollida de mobles en petites quanti
   tats I TRASTOS VELLS
Els mobles i trastos vells es poden portar a la 

Deixalleria Municipal o dipositar-los en els llocs i dia 

indicats. 

Les recollides a Vilanova són els dimarts i divendres 

de 14:00h a 16:00h, amb trucada prèvia Ajunta-

ment (938 054 422)

Per llençar runes, restes de poda, pneumàtics, 

recipients d’oli i mobles grans , s’ha d’anar a la 

Deixalleria

• Deixalleria
Està situada al C/ dels Tintorers, 29 al Polígon Pla 

de Rigat

Horari: de dilluns a dissabte de 10:00h a 13:00h i de 

16:00h a 19:30h

Telèfon de contacte: 671 61 61 67

El millor residu és aquell que no
es produeix.

Prevenir i reduir la generació de residus 

sempre que sigui possible

Fomentar hàbits de compra i consum més 

responsables, sostenibles i saludables

Reutilitzar, donar una “segona vida”, als 

productes

Si no queda cap altra opció, diposita el teu 

residu al contenidor adequat

Disminuir la quantitat de recollida de la 

fracció resta redueix el cost del tractament

CONSELLS I RECOMANACIONS

Quins són els ojbjectius?



REDUEIX els teus residus

• Redueix l’ús de bosses de plàstic i 
envasos d’un sol ús.

   Ves a comprar amb bossa de roba, cistell, carretó 

o carmanyola. 

• Opta pels productes a granel, sense 
envasos o amb els mínims possibles.

   Evita les safates de porexpan i el paper d’alumini.          

• Evita el malbaratament alimentari
   Planifica la compra d’aliments i conserva’ls 

adequadament.

   Fixa’t en les dates de caducitat.

• Hi ha productes que contenen 
elements perjudicials per al medi 
ambient i la salut: 

   productes de neteja, insecticides,  pintures... 

   Podem substituir-los per productes naturals i 

casolans. 

ABANS DE LLENÇAR,
PODEM REUTILITZAR?

• Aprofita al màxim els productes que 
   utilitzis

- Les caixes de cartró es poden utilitzar per guardar 

andròmines, roba... 

- Els pots de vidre es poden fer servir com a 

carmanyoles o per guardar aliments com espècies, 

sucre, farina, fruits secs...

- Pots intercanviar objectes com aparells i electro-

domèstics, roba, mobles...  que ja no utilitzes però 

que estan en bon estat.

• Repara i allarga la vida dels productes
- Evita llençar objectes que encara poden ser útils. 

- Prioritza la reparació o transformació de roba, 

mobles o electrodomèstics 

• Compra reaprofitable
- El mercat ofereix un ampli ventall de productes 

d’ús quotidià recarregables: piles,

   portamines, tòners d’impressora... 

RECICLA!

Evita al màxim la generació de residus,
la prevenció és la millor opció!

Aprofiteu tot allò que encara pot tenir una
utilitat, evitant la generació de residus.

Aquells residus que no es puguin reutilitzar 
caldrà reciclar-los, fent una separació
correcta de cada un.

Que va a cada contenidor:
Envasos de vidre (IGLÚ VERD)

ampolles i pots de vidre

gots trencats, bombetes i fluorescents, vidres plans, 
miralls, ceràmica... 

Envasos lleugers (IGLÚ GROC)
envasos de plàstic i porexpan, brics, llaunes, taps 
metàl·lics, paper d’alumini i paper de plàstic

 joguines, estris de plàstic, CD i DVD, envasos de produc-
tes perillosos 

Paper i cartró (Contenidor BLAU)

diaris i revistes ,envasos i caixes de cartró, bosses de 
paper, folis i paper de regal

paper d’alumini, brics i tovallons de paper bruts 

Fracció orgànica (Contenidor MARRÓ)

restes de menjar, closques d’ou, taps de suro, bosses 
d’infusió, marro del cafè, paper de cuina brut

restes d’escombrar, bolquers i excrements d’animals 

Fracció resta (Contenidor VERD)
pols d’escombrar, tovalloletes, burilles, compreses i 
tampons, bolquers, bolígrafs, excrements d’animals,  
joguines,  paelles, restes de ceràmica  

cap residu que pugui anar a un altre contenidor o a la 
deixalleria

Altres:
Oli de cuina usat (Contenidor taronja i deixalleria)

Oli de cuina usat ( oli d’oliva, de girasol, restes d’oli de 
llaunes de conserva)
Oli d’origen mineral o sintètic usat com a lubricant en 
automoció

Medicaments
Farmàcies


