
RECI
CLARI



Contenidor
blau
Envasos de paper i cartó, 
periòdics i revistes

Iglú verd
Envasos de vidre: botelles,
 flascons i pots

Contenidor
de resta
Bolquers, compreses, 
tovalletes humides, fil
dental, tiretes, esparadrap, 
i més...

Ecoparc
o ecomòbil
Voluminosos. Residus
d’aparells elèctrics o
electrònics. Oli domèstic
usat. Tèxtils

Contenidor
groc
Envasos lleugers: 
llandes, brics i 
envasos de plàstic

Contenidor
marró
Restes de menjar, taps de 
suro, paper i cartó brut, 
solatges de café i d’infusions 

Contenidor 
específic
Roba, oli usat d’origen 
domèstic, piles

Punt Sigre
Envasos de medicaments  
buits o amb restes i/o 
caducats



adhesiu

aerosol  d'ús domèstic.
(Alimentació, neteja personal, insecticides,
netejadors, ambientadors, etc.)

aerosol  fàrmac

aerosol  especial

agulla  i agulles

aiguarràs

anelles  de plàstic packs de llandes

aparells  elèctrics i electrònics

arena  per a mascotes

arruixadora

auriculars



baieta

banda  depilatòria

barril de cervesa de metall  (fins a 5 litres)

bastonet  cotó

bena

betum  calçat (envàs)

biberó

bijuteria  en desús

bolígraf

bolquers

bombetes  de baix consum, fluorescents,
de descàrrega i led

bombetes  halògenes i de filament

bossa  aspirador

o establiments del sector



bossa  d'infusió

bossa  de paper. Si està neta
Si està bruta o mullada

bossa  de plàstic

bosses i marroquineria

bombona  de càmping gas
                      

bombona  d'heli

botella  de plàstic. D'aigua, refrescos, oli...

botella  de vidre. De vi, aigua, cava, licors,
refrescos, olis, salses, etc

botó

branques  d'arbres i jardineria

brases  fredes

bric

brotxa  de pintura, maquillatge, neteja, etc

burilles  de tabac

o als contenidors autoritzats de recollida de roba, entitats solidàries

o als establiments del sector



cabell

cables  domèstics en desús

cadira

café  pòsits i restes

caixa  de cartó

caixes  de fusta xicotetes ús alimentari.

calça

calçat

càpsules  d'alumini de café.

caramel  Amb embolcall.
Sense embolcall.

o serveis municipals de recollida d'estris i residus voluminosos.

Contenidors de recollida de roba autoritzats, entitats solidàries.

o punts de recollida autoritzats.

carmanyola

cartons  bric de llet, sucs i altres begudes.

catifa
o servei de recollida municipal d'estris i residus voluminosos.



casserola , olla, etc
en quantitat unitària

cd  discos compactes

cel·lofana

cendra  freda

cera

ceràmica, pisa, cristall, ceràmica per a
ús alimentari, decoració, etc

cilindre de cartó de paper d'alumini,
film transparent, paper higiènic, etc

cintes  de vídeo

clarió

clau

clauer

clavilla  xicoteta

clips  metàl·lics

coberteria  (excepte de plàstic)

coets  festa

comandament  a distància.
De TV i altres xicotets electrodomèstics.

compresa

o establiments del sector



confeti

copes  menstruals

corfa  de fruita i verdura

corfes  d'ou, fruits secs, marisc

envàs de plàstic
envàs de vidre
cosmètics

cotó  ús sanitari, cosmètic

cremallera

cristall , copes, gots, pitxers,…

cullereta  de café de plàstic

d
desodorant  envàs de plàstic, metàl·lic
 envàs de  vidre

disc  compacte, DVD, vinil, disquets, disc dur

disc  desmaquillant



e
ecografia

eines  de ferro, acer, alumini, coure, bronze,
llautó i plom

eixugador  dels cabells
o establiments del sector

electrodomèstic

embalatge  de poliestiré expandit o
suro blanc. En xicotetes quantitats

embalatge  de plàstic, de bombolles

electrònicencenedor

encens

o establiments del sector

disc  de lactància

dissolvent



enderrocs  De xicotetes obres

endoll  elèctric xicotet

envasos  de plàstic, de cremes 
De vidre

envasos  de plàstic, iogurt, postres,
embotits, etc.

escaiola  En xicotetes quantitats
En grans quantitats

escates  de peix

esmalt  d'ungles (envàs de vidre)

esparadrap

espàtula

escuradents  de fusta. Escuradents,
gelats, per a pinxos, etc.

espelma

espill 
espines  de peix

espirals  de quaderns

etiquetes  de roba, de paper, cartó

etiquetes  de roba, de plàstic

excrements  d'animals domèstics



fàrmacs  Medicaments caducats, envasos
farmacèutics, etc.

fem electrònic

ferro

fil de confecció

fil dental

filferro

film transparent 

filtre de paper per a café

filtre d'aigua

flors en xicotetes quantitats

fulla afaitat, depilació

fluorescents

fotografia
o punts de recollida d'establiments especialitzats



flascó  De vidre sense tapes. De perfum
(sense polvoritzador), conserves, melmelada,
adobats, salses, espècies, etc.

fregall

frigorífic

fulles d'arbres i jardineria.
En grans quantitats

fusible

fusta  gran volum

establiments del sector o servei municipal de recollida d'estris i voluminosos.

g
garrafa  d'aigua, detergent, productes
neteja

gasa

gespa  en xicotetes quantitats
En quantitats majors



goma escuma  Matalàs, decoració,
tapisseria

got  de cristall

got  de cartó d'un sol ús

got  de plàstic d'un sol ús

grapes

greix  d'aliments

guant  de làtex, plàstic

goma  d'esborrar, de cabells, d'embalatge

h
herba



 

j
joguets

Si no estan trencats, poden traslladar-se a
punts de recollida d'organitzacions solidàries.

imant

infusió  Pòsits i bosses d'infusions

insecticida  Aerosol o esprai buits

i



làtex  Qualsevol utensili de làtex

lent  i lents de contacte

ll
llanda  de refrescos, conserves de peix,
carn, verdura, adobats, salses, etc

llapis

llepolies

llima d'ungles

llum ús domèstic incloent el suport
i bombetes de baix consum o establiments del sector



maleta

malles  embalatge aliments. De creïlles,
taronges, llimes, alls, clòtxines, navalles, etc

mànega  arruixadora

manopla  de silicona i fibra natural

maquineta  elèctrica. D'afaitar,
depilació, etc

marbre

matalàs

medicaments

metalls  Utensilis, eines, etc., de ferro,
acer, alumini, coure, bronze, llautó i plom

o establiments del sector

o entitats solidàries

o serveis municipals de recollida d'estris

microones

mistos

mòbil  Telèfon

o establiments del sector

o establiments del sector



n
niló

nevera

nevera  portàtil

o establiments del sector i serveis municipals de recollida d'estris

mobles

mocador  usat de paper

moll  ressort

monopatí

motxilla  en desús

o serveis municipals de recollida d'estris

o entitats solidàries



oli de cuina usat

oli de motor usat

o als punts de recollida autoritzats

o als punts de recollida autoritzats

o establiments del sector

ordinador

ossos

oueres  de cartó

oueres  de plàstic

p
paella  casseroles, olles, cassons, etc.,
en xicoteta quantitat



pals  caramels, gelats, de plàstic

paper  d'alumini

paper  de cuina brut

paper  de cuina net

paper  del forn amb resta de menjar

paper  encerat, plastificat, de carnisseria,
pescateria, etc

paraigües

parament  de cuina. Plat, got, copes, 
coberteria, utensilis de cuina

pasta  tubs de dents

pastilla medicament

patinet  patins

pèl  cabells

pelut

pell de fruita i verdures

periòdics

persiana
o serveis municipals de recollida d'estris

pals  xinesos de fusta sense pintar
pintats



petard  de festes

petxines  de marisc

piles

pilota

pinça per a estendre

pinça  depilació

píndola

pinso

pinta

pintura  Restes

pissarra  xicoteta

planta  Restes de plantes, flors, etc

planxa de roba, de pèl, de cuina elèctrica

o als punts de recollida autoritzats

o establiments del sector

o tallers mecànics de vehicles

plàstic  d'embalatge

plats  i parament de plàstic d'un sol ús

pneumàtics



poals  de plàstic

poda  jardins

pols  i residus de neteja domèstica

portaviandes

pòsits  de café i infusions

pot  de plàstic de productes alimentaris i de neteja

pot  de pintura

pot  metàl·lic alimentari

pot  de vidre ús alimentari. Sense tapa

preservatiu

pvc  envasos i embalatge

q
quaderns



 
ràdio

radiografia

raspall  de dents

raspall  de dents elèctric
o establiments del sector

o establiments del sector

raspall  capil·lar

ratolí  d'ordinador

recipient  de plàstic de conservació
aliments

o establiments del sector

recipient  de vidre

recipient  de cristall per a la conservació
d'aliments

reproductor  de DVD, CD

restes de menjar

restes de pintura

o establiments del sector



s
sabates i sabatilles

sabó  de pastilla

safata  de poliespán o suro blanc, alumini
per a ús alimentari

Contenidors de recollida de roba autoritzats, entitats solidàries.

safata  de pastisseria bruta

salfumant

salvaestovalles  De silicona,
metall, fusta

serradura

silicona Envasos i restes

retolador

revistes

roba
Contenidors de recollida de roba autoritzats, entitats solidàries.



t
tampó

tapes  metàl·liques. De pots alimentaris

taps i tapes  de plàstic

taps  de suro natural

taps  de suro sintètic

tapet de taula, de plàstic, silicona,
individual, etc

targeta de plàstic, de crèdit i altres
identificacions

tassa

sivella

sotagot  de cartó brut

suro natural



telèfon  Digital, electrònic, sense fil, etc

termòmetre  de mercuri

termòmetre  electrònic /digital

test  De plàstic, porcellana, fang

teula

tinta  cartutxos i tòner

tireta

o establiments del sector

o establiments del sector

taulell

tauleta  gràfica
o establiments del sector

tela  i residus tèxtils
Contenidors de recollida de roba autoritzats, entitats solidàries.

tisores  en quantitat unitària

tovalla de paper

tovallons de paper usats

tovalleta desmaquillant

tovalletes humides higièniques

tub  de pasta de dents



ulleres

utensilis  de cuina

de fusta, plàstic i metàl·liques

coberts, cullerots, taules, paletes, etc.

utensilis  de plàstic higiènics

Punts de recollida d’establiments del sector, entitats solidàries.

v
vaixella  cristalleria

ventall

verdura

vímet

vitroceràmica
o establiments del sector



xapes  de botelles

xiclet

xinxeta

xopadors  de llit i per a mascotes

xupló



Pots dipositar els teus
residus a qualsevol d'ells!

LA XARXA GLOBAL 
D'ECOPARCS ESTÀ 
CONSTITUÏDA PER 
ECOPARCS FIXOS I 
MÒBILS. 

Consulta els horaris dels ecoparcs a la web del Consorci:
http://www.consorcipalanciabelcaire.com/ecoparques-y-ecomoviles/ 


