
 
AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO 

 
 
 
 
La recollida selectiva i el reciclatge ens ajuden a estalviar energia, aigua i recursos naturals. 
Aquest és l’últim pas en la política de les tres RRR (Reduir, Reutilitzar i Reciclar). El reciclatge, és 
doncs, l’última oportunitat de donar valor als residus que cada dia generem a casa nostra. Si no 
els reciclem, aniran a una incineradora o un abocador, i no es podran aprofitar més.  
 
Podem portar els nostres residus municipals ordinaris (vidre, paper i cartró, envasos i matèria 
orgànica) als contenidors ubicats al carrer. Les deixalleries també recullen aquests residus, a més 
dels mobles i trastos vells, i els residus especials. 
 
Si es fan servir els contenidors del carrer, es recomana plegar les caixes i cartrons, per què no es 
col.lapsin ràpidament, així com els envasos en què això sigui possible (brics, ampolles d’aigua…). 
També cal dipositar la fracció orgànica en una bossa tancada. 
 
 
ORGÀNICA 

SI NO 

Restes de menjar, de fruita i verdura 
Ossos i restes de carn 
Espines i restes de peix 
Closques d'ou i de marisc 
Closques de fruites seques 
Marro de cafè i bosses d'infusions 
Taps de suro 
Paper de cuina brut 
Restes de plantes 

Articles de pell 
Pols d’escombrar o aspirar 
Compreses 
Bolquers 
Cendres 
Burilles de tabac 

 
 
 
ENVASOS 

SI NO 

Ampolles i garrafes d’aigua 
Ampolles rentavaixelles 
Bosses de plàstic 
Brics  
Llaunes d’aliments en conserva 
Llaunes de refrescs 
Tapes d’acer 
Tapes d’alumini 
Esprais de productes no tòxics 
Paper d’alumini 
I tots aquells envasos amb el símbol del punt 
verd 
(que no siguin envasos de vidre ni de cartró) 

Envasos de productes tòxics (pintures, 
medicaments,...) 



 
 
PAPER I CARTRÓ 

SI NO 

Sobres de correspondència 
Publicitat impresa 
Diaris i revistes 
Fulls de paper 
Paper de regal 
Embalatges de paper i cartró plegat 
Rotlles de cartró de paper de cuina i de paper 
higiènic. 
Capses i caixes de cartró 

Papers bruts: mocadors, tovallons,... 
Papers bruts d’oli 
Paper d’alumini 
Papers engomats: plastificats, encerats 
Grapes, clips, elements metàl·lics 
Brics 
 

 
 
 
VIDRE 

SI NO 

Pots de vidre sense tapa 
Ampolles de vidre sense tap 

Bombetes 
Fluorescents 
Miralls  
Envasos de vidre de medicaments 
Vidres armats 
Taps d'envasos 
 

 
 
 
REBUIG 

SI NO 

Pols d’escombrar i d’aspirar 
Cendres de la llar 
Burilles de cigarreta 
Compreses i  bolquers 
Ceràmica trencada 
Cabells 
Plàstics i embolcalls bruts 
I tots aquells envasos que no portin el símbol 
del punt verd 

Paper 
Cartró 
Vidre 
Envasos amb el punt verd 
Materials orgànics 
 
 

 
 
 


