RESIDUS QUE S’HI PODEN DUR
Tipus de
residus
Residus
especials

Tipus de
deixalles
Bateries
Piles i acumuladors

Símbol

Deixalleria
Mòbil
Fixa

(Bellvei)

Tipus de
residus

Tipus de
deixalles

Residus no
especials
i inerts

Paper i cartró

Esprais i aerosols amb
substàncies perilloses
Radiografies, CD, DVD,
disquets, vinils i cassets
Tòner amb substàncies
perilloses
Cables amb substàncies
perilloses

Càpsules de cafè
Ferralla i metalls
(tot tipus de metalls, cables
elèctrics, etc.)
Fustes netes (que no
contenen substàncies
perilloses)

Aerosols, extintors, gasos
en envasos a pressió

Voluminosos (mobles vells,
catifes, maletes, andròmines)
Runes d’obres menors i
reparació domiciliària
Fracció vegetal
(poda o jardineria)
Mescles de residus
municipals

Cosmètics
Dissolvents
Envasos bruts de
substàncies perilloses
Fibrociment

Pneumàtics

Filtres d’oli

Joguines i equips esportius
Residus
d’aparells
elèctrics i
electrònics
(RAEE)

Aparells d’intercanvi de
temperatura (frigorífics, equips
AC, estufes amb oli, etc.)
Monitors i pantalles (TV,
pantalles d'ordinador,
ordinadors portàtils, etc.)

Residus comburents

Làmpades (fluorescents)
i bombetes

Reactius de laboratori

Grans aparells > 50 cm
(rentadores, rentavaixelles,
cuines, termos elèctrics,
impressores, ordinadors,
cartutxos d'impressora, etc.)

Sòlids pastosos
(pintures, coles i vernissos)
Residu biològic incinerable
de procedència domiciliària
(agulles i punxants)
Productes fitosanitaris

La deixalleria
a prop teu

Tèxtils (roba i calçat)

Bases

Residus combustibles/
inflamables

Vidre (envasos)

Plàstics (no envàs)

Àcids

Olis lubricants contaminats

(Bellvei)

Envasos lleugers

Termòmetres i mercuri

Oli vegetal contaminat

Deixalleria
Mòbil
Fixa

Vidre pla i laminat (vidres de
cotxes, vidres amb filaments
metàl·lics, miralls, etc.)

Olis minerals (oli de cotxe)

REPQ
(Residus
especials
en petites
quantitats)

Símbol

La deixalleria comarcal
La deixalleria comarcal, situada al
polígon de Bellvei, és una
instal·lació vigilada i tancada on
es poden portar residus
especials i valoritzables. Té
activitat durant tot l’any i l’horari
és el següent:
Dilluns - divendres: de 9.00 a
13.00 h i de 15.00 a 18.00 h.
Dissabtes: de 9.00 a 14.00 h.
Tel. 977 66 26 83

Petits aparells < 50 cm
(torradores, assecadors,
equips de música, etc.)

Pesticides domèstics

Informàtica petita < 50 cm
(ordinadors, telèfons,
cartutxos d'impressora, etc.)

Radiografies amb plata

Panells fotovoltaics
www.ecobp.cat

627 490 198

