No s’ha de barrejar el paper
reciclable amb paper brut
(d'olis, menjar, mocadors)
S'han d'evitar clips, grapes
i peces metàl·liques.

Només botelles i pots de
vidre. Ni tassons ni plats, ni
copes, ni el vidre pla (de
finestres...) ja que tenen
composicions diferents.

Botelles, garrafes, brics, taps,
xapes, llaunes, refrescs...
Envasos de tot tipus (iogurt,
aigua, detergent, lleixiu...)
Paper d'alumini, palanganes de
porexpan (suro blanc), paper de
plàstic transparent, film de
plàstic, bosses...

Diaris, revistes, fulls, sobres.
Capses de cartró, rotlles de
cartró, oueres de cartró.
Paper d'embalar o d'embolicar
regals, quaderns...

Pots de vidre (sense tap),
botelles de vidre (sense tap)

Envasos i esprais plens,
pneumàtics, juguetes, petits
electrodomèstics, CDs, cintes de
vídeo, pots de pintura i de
productes químics...

Papers bruts, torcaboques
bruts...
Fotografies, paper plastificat,
paper d'alumini, brics...

Taps xapes, bombetes, fluorescents, ceràmica, vidres
plans, miralls.
Pots de medicaments, pots de
productes químics.

Envasos i embolcalls de plàstic.
Brics o cartrons de begudes.
Envasos metàl·lics (llaunes).
Porexpan i paper d'alumini.

Visita la pàgina web del Consell de Mallorca dedicada a la gestió dels residus i al reciclatge:
www.conselldemallorca.net, entrant a l'apartat de gestió de residus, fent clic a reciclatge (maig 2014).

RESIDUS ESPECIALS
Hi ha molts altres residus que es
poden reciclar o que s´han de
processar per separat. Hem de
tenir cura amb els productes
tòxics i perillosos (inflamables).
Si tens dubtes visita la web del
Consell de Mallorca o posa’t en
contacte amb l'ajuntament.
Restes de menjar i vegetals
de mida petita (manejables).
A la planta de compostatge
es transforma en adob per a
les plantes i els conreus.

Recollida de residus sòlids
urbans (RSU), generats als
domicilis, que encara no
podem reciclar. No hi hem
de llançar residus perillosos.

PILES
Piles estàndard (salines,
alcalines, níquel-cadmi...)
Piles de botó (mercuri...)
MEDICAMENTS (a la farmàcia)
Medicaments caducats o que
no necessitis (i els envasos).
No hi llencis agulles, ni
termòmetres, ni gases, ni
materials usats...

OLI VEGETAL
Olis domèstics d'origen vegetal
(oliva, gira-sol...), natural o usat
(fregidora), oli de conserves...
No hi llencis oli mineral o de
motor.
Restes de menjar, fruites,
verdures, carn, ossos, peix...
Closques (d'ou, marisc...),
restes de cafè, infusions...
Torcaboques i paper de cuina
usat, mocadors de paper.
Petits restes de plantes (i de
podar-les), de flors...

Taps de suro, plats, tassons,
restes d'agranar, CDs, bosses
d'aspiradora, llosques (de
fumar), compreses, bolquers,
excrements d'animals...
Bolígrafs, llapis, gomes, clips,
cinta adhesiva, juguetes,
papers bruts, paper plastificat,
fotografies, penjarobes...

ALTRES PRODUCTES
I en especial els tòxics i
perillosos (miralls, radiografies,
bombetes de baix consum,
pneumàtics...), poden haver-se
de dur a un centre especialitzat
o una deixalleria (punts verds a
uns 60 municipis de les illes).

RECOLLIDA DE
MOBILIARI
Xiclets, taps de suro, diaris,
restes d'agranar, bosses
d'aspiradora, llosques (de
fumar), compreses, bolquers,
excrements d'animals...

Electrodomèstics, restes
d'obra, pots de productes
químics o de pintura, piles,
bateries...
Tampoc bombetes baix
consum, radiografies...

Els ajuntaments tenen serveis de
recollida a domicili (gratuït) de
mobiliari i electrodomèstics. El
telèfon (a Mallorca) és el:
900 724 000 (Emaya)

A la web hi ha molta informació. Pots visitar www.conselldemallorca.net entrant a l'apartat de gestió de
residus / reciclatge. O també les webs especialitzades (http://dondelotiro.com , http://www.residuonvas.cat/ ).

