RECICLAR ÉS
SENZILL
GUIA PER A LA CORRECTA SEPARACIÓ DE RESIDUS

SAPS CLASSIFICAR
CORRECTAMENT
ELS RESIDUS?
La generació de residus domèstics
representa un gran problema
mediambiental. Amb el reciclatge
aconseguim donar-li una nova vida als
residus, reduïm el consum de recursos
naturals i la degradació del planeta.
Hui en dia disposem d'un sistema de recollida
que ens permet reciclar quasi tot el que
generem: vidre, paper, envasos, fracció
orgànica, oli, roba o piles.
Reciclar és fàcil! Encara que sabem com
reciclar, a vegades, tenim dubtes. Amb
aquesta guia que tens a les mans, t'adonaràs
que reciclar és molt senzill, perquè podràs
consultar d'una manera gràfica i fàcil tots els
dubtes i sabràs depositar cada un dels
residus en el seu contenidor corresponent.
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ENVASOS DE VIDRE
QUÈ S’HI POT DEPOSITAR?

Plats, gots i bombetes
s’ha de traure amb “restes”
Botelles de vidre

Fluorescent i baix consum
s’ha de portar a l’Ecoparc

Pots de conserva

Espills i finestres
es recullen amb
els voluminosos

PAPER I CARTÓ
QUÈ S’HI POT DEPOSITAR?

Bosses de paper
Capses de cartó

Paper, llibres, periòdics

Embalatges
de iogurts

Tetra Brics
Plàstics
es recullen amb els envasos

Papers bruts de carnisseria i pescateria
es recullen amb les “restes”

ENVASOS LLEUGERS
QUÈ S’HI POT DEPOSITAR?

ELS QUE SÓN ENVASOS
de metall, bric, de plàstic

Aigua i neteja

Oli i vinagre

Llandes de conserva

Xampú, gel
i similars

TOTS ELS QUE PORTEN EL DISTINTIU

Pots de beguda

Iogurts o similars

Bosses de plàstic

Pots d’esprai

Safates de plàstic
i alumini

Bosses de brioixeria
i snacks

Gots de màquines
de café i aigua

Tapadores de iogurt
o similars

Tetra Brics

Paper d’alumini
i film de plàstic

Taps de plàstic

Xarxes de fruita
i verdura

CD, DVD i VHS

Xicotet
electrodomèstic

Paelles i perols
portar a l’Ecoparc

Joguets

Perxes

Medicaments
s’han de dur
a la farmàcia
Bolígrafs

es recull amb les “restes”

RESTES “ORGÀNIC”
QUÈ S’HI POT DEPOSITAR?

Pa i similars

Flors i restes
d’horta i jardí

Menjar cuinat

Bosses d’infusions,
pòsits i filtres de café

Bolquers i
compreses
al de “restes”

Carn i peix

Paper de cuina
amb oli o altres

Puntes de cigarret
i restes de cendrer
al de “restes”

Oli o qualsevol líquid
Olis de cuina als contenidors específics.
Altres liquids a l'Ecoparc

Fruita i verdura

Taps de suro
(vi i xampany)

Excrements
d’animals
al de “restes”

Vidre

Furgadents i pals
de gelats

Bombetes
incandescents
al de “restes”

Metall

QUALSEVOL MATERIAL NO COMPOSTABLE

RESTES

QUÈ S’HI POT DEPOSITAR?

TOT ALLÒ QUE NO ES POT RECICLAR

Bolquers i
compreses

Puntes de cigarret
i restes de cendrer

Fulles
d’afaitar

Excrements
d’animals

Residus d’aspiradora
i agranadora

Cotó-en-pèl de cosmètica
i tovalletes humides
No els tireu mai al WC

Tiretes, benes
i similars

Preservatius

Papers bruts
(carnisseria i pescateria)

Càpsules de café
sense el café,
als envasos

Bolígrafs
i similars

Plats, gots
i bombetes incandescents

Joguets
en bon estat,
a l’Ecoparc

Vidre

Envasos
(metall, plàstic
o tetra bric)

Oli i altres liquids
el de cuina al contenidor d’oli
(la resta, a l’Ecoparc)

Matèria orgànica

Piles i bateries
portar a l’Ecoparc

Fluorescent i baix consum
Roba
portar a l’Ecoparc
portar a l’Ecoparc

Paper i cartó

ECOPARC

QUÈ S’HI POT DEPOSITAR?
HORARI
Consultar amb el departament via correu electrònic
o per telèfon (965 537 127).

Material informàtic
i electrònic

Restes de fusta

Electrodomèstics

Enderrocs d’obra
domèstica o particular

Efectes voluminosos

(consultar al departament)

Residus perillosos
de casa (1)

Paper i cartó

Plàstics d’embalar
i suro blanc

Altres residus
de casa (2)

(1) Pintures, olis de cotxe, dissolvents, bateries, aerosols, etc.
(2) Roba usada, fluorescents, piles, oli de cuina

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
TÉ RESIDUS MASSA GRANS QUE NO VOL?
L’Ajuntament d’Alcoi posa a disposició dels ciutadans el servei de recollida de voluminosos.
Telefone al número indicat per a concertar el dia i l’hora de recollida pel seu domicili.

900 101 843

REGIDORIA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Ajuntament d’Alcoi
medi_ambient@alcoi.org
965 537 127

