
Santa Coloma de Farners 
COMPTE ENRERE CAP A LA RECOLLIDA 
PORTA A PORTA

QUÈ
• Restes de menjar.
• Petites restes de plantes.
La bossa compostable és obligatòria

Altres residus compostables que van 
sortint en el mercat:
• Paper de cuina i tovallons i tovalles de 

paper no pintats ni setinats
• Taps de suro, sobres d’infusions…
• Vaixella compostable, càpsules 

de cafè i altres nous envasos amb 
etiqueta “compostable”

No hi dipositeu
Menjar caducat dins l’envàs.

QUÈ
• Papers, diaris, revistes…
• Caixes de cartró.

No hi dipositeu
• Brics de llet, suc… que són envasos 

perquè tenen làmines impermeables 
a dins

• Nous plats, gots i embolcalls 
semblants a paper o cartró, però 
impermeabilitzats, que també són 
envasos.

QUÈ
Ampolles i pots de vidre sense taps.

No hi dipositeu
• Vidre pla, miralls i vaixelles, que van a 

la deixalleria.
• Els taps, que van als envasos.
• Ampolles amb contingut

QUÈ
Qualsevol envàs, embolcall o tapa 
(llauna, bric, envàs de plàstic...) que no 
sigui de vidre, paper o cartró, ni tampoc 
compostable (com proliferen ara en el 
mercat).
També el film de plàstic i alumini
I els plats i gots d’un sol ús sempre i quan 
no siguin compostables.

No hi dipositeu
Envasos amb contingut (com les càpsules 
de cafè plenes de marro)*.
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COMPTE ENRERE CAP A LA RECOLLIDA 
PORTA A PORTA

PERÒ AIXÍ ON PUC PORTAR LES CÀPSULES 
DE CAFÈ?
Si les buidem, la càpsula va als envasos i el 
marro a la fracció orgànica
Si no les buidem, es poden emprar els 
sistemes de recollida de les marques 
comercials o portar-les a la deixalleria.
Recordar també que, cada cop, es troben 
més càpsules compostables al mercat.

QUÈ
Quan reciclem bé totes les fraccions, 
només posem al rebuig les poquíssimes 
restes  no reciclables que ens queden, 
com:
• Pols d’escombrar, burilles i cendres 

apagades.
• Mocadors de mocar i residus del bany.
• Excrements i sorres de mascotes.

No hi dipositeu
• Cap residu que es pugui reciclar.
• Xeringues i punxants generats a casa, 

que van a la deixalleria

QUÈ
• Roba de vestir, roba de la llar, calçat i 

complements en bon estat.
• Roba i tèxtil no reutilitzable per ser 

reciclat per altres vies

No hi dipositeu
• Roba o complements bruts ja que 

contaminarien la resta de materials

QUÈ
• Oli vegetal usat, fregit i de conserves

No hi dipositeu
• Oli mineral

QUÈ
Són la part del rebuig que pot causar 
problemes d’olors generats en quantitat
• Bolquers
• Excrements i sorres de mascotes

Tenen un tractament diferenciat en la 
recollida porta a porta ja que es recullen 
amb més freqüència.
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