
Deixalleria Municipal
Ronda de Llevant, 22
Tel. 933 790 050
Horaris: de dilluns a dissabte, 
de 9 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenge, 
de 10 a 14 h. Festius tancat.
 

Més informació a:
elprat.cat/neteja

Resta
Què hi va?
Residus que no van als 
altres contenidors: burilles 
de tabac, xiclets, compreses, 
bolquers, pols d’escombrar, 
cotó fluix, bolígrafs, llapis 
usats, restes de fusta...

Què no hi va?
Residus especials o 
perillosos, com ara piles, 
radiografies, aparells 
electrònics...

Què se’n fa?
D’aquesta fracció se’n tria i 
se’n separa tot allò que 
encara es pot reciclar. 
La resta s’incinera o s’envia 
a un abocador controlat.

      Deixalleria
Què hi va?
Aparells d’ofimàtica, piles, radiografies, 
cables elèctrics, electrodomèstics, 
restes vegetals d’esporga, ferralla, 
fusta, metalls, mobles, roba, 
calçat i runa. I també aerosols, 
pots de pintura, tòners d’im-
pressora, bombetes i fluores-
cents, productes de neteja, 
termòmetres...

Què no hi va?
Els residus que tenen un contenidor 
específic al carrer.

Què se’n fa?
A la deixalleria, els residus se separen 
segons la seva tipologia. Els que estan 
en bon estat i poden gaudir d’una 
segona vida se separen i es recuperen a 
l’espai Recuprat (els diumenges, d’11 a 
14 h, vine i agafa gratuïtament el que 
necessitis). La majoria de les fraccions de 
residus que es poden reciclar es destinen a 
les plantes de tractament específic.
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Resta
Residus que no van als altres contenidors: Burilles de 
tabac, xiclets, compreses, bolquers, pols d’escombrar, 
cotó fluix, bolígrafs, llapis usats, restes de fusta...

sí

elprat.cat/neteja I els trastos vells?
Servei de recollida de mobles GRATUÏT.
Truca al 934 754 544.

I els trastos 
vells?
No els abandonis al carrer! 
Sol·licita’n la recollida trucant 
al 934 794 544 o via web. 
És gratuït.

Contenidors especials
Recorda que també disposes de contenidors 
específics per a piles, oli vegetal, roba, apa-
rells elèctrics, bombetes i fluorescents.
Troba el teu contenidor més proper a 
elprat.cat/neteja.

Objectius de reciclatge
L’objectiu general del PRECAT* és recollir 
selectivament el 60 % dels residus. 
Al Prat, el 2017 ja havíem assolit el 38 %. 
L’objectiu per fracció és:

ENVASOS
PAPER I 

CARTRÓ VIDRE ORGÀNICA

Objectius
Generalitat
2020

50 % 60 % 60 %80 %

46 % 49 % 38 %59 %Recollida 
el Prat
2017

Amb tu, 
un Prat millor
Comunica qualsevol 
incidència.

Ja coneixes les apps que t’ajudaran al manteniment 
de la ciutat i al reciclatge de residus? Són gratuïtes! 
Disponibles per a iOS i Android.

Residu, 
on vas?
Per saber on va cada 
residu.

elprat.cat/neteja
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Cada cosa 
al seu lloc.
Reciclar bé
és fàcil!

* Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos 
de Catalunya 2013-2020.



Separant els residus correctament, facilitem que comencin un nou 
cicle: el del seu aprofitament. Així, estalviem aigua i energia, preservem 
els recursos naturals i protegim el nostre entorn.

I recorda: el millor residu és el que no es genera! Intenta produir-ne 
menys i reutilitzar els objectes!
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Restes vegetals o de menjar: 
Restes de carn, peix, fruita, verdura, 
closques d’ou, de marisc i de fruites 
seques, bosses d’infusions, marro de 
cafè, restes de plantes, rams marcits i 
herbes...i també excrements 
d’animals, paper de cuina brut, 
tovallons de paper o taps de suro...

sí

Orgànica

elprat.cat/neteja
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Envasos de vidre de totes les 
mides: ampolles de begudes, 
pots de conserves o de iogurt, 
pots de cosmètica o perfums...

sí

Vidre

Més informació a elprat.cat/neteja
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Envasos
Envasos de plàstic, de metall, mixte o fusta: Brics plegats, 
embolcalls i bosses de plàstic, xapes i tapes metàl·liques, etiquetes, 
aerosols (desodorants, laca, netejadors per exemple), llaunes, paper 
d’alumini, safates de porexpan...

sí

elprat.cat/neteja
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Paper 
i cartró

Caixes, envasos de cartró PLEGATS i paper de tot tipus: 
diaris, revistes, sobres, llibretes sense espiral, bosses de paper, 
envasos de cartró per a ous, paper d’embalatge o de regal...

sí

elprat.cat/neteja

Paper 
i cartró
Què hi va?
Caixes, envasos de cartró 
PLEGATS i paper de tot 
tipus: diaris, revistes, sobres, 
llibretes sense espiral, 
bosses de paper, envasos 
de cartró per a ous, paper 
d’embalatge o de regal...

Què no hi va?
Tovallons de paper usats i 
paper de cuina brut. S’han 
de llençar amb la matèria 
orgànica.

Què se’n fa?
El paper i el cartró se 
separen i, posteriorment, es 
barregen amb aigua per 
convertir-los en polpa de 
paper. Si la qualitat de la polpa és prou bona, 
se’n fa paper reciclat per imprimir i escriure; si 
no, es destina a la fabricació de caixes de 
cartró o paper.

Envasos
Què hi va?
Envasos de plàstic, de 
metall, mixtos o de fusta: 
brics plegats, embolcalls i 
bosses de plàstic, tapes i 
taps metàl·lics, etiquetes, 
aerosols (desodorants, 
laques i netejadors, per 
exemple), llaunes, paper 
d’alumini, safates de 
porexpan...

Què no hi va?
El plàstic dur (joguines, 
penja-robes, etc.). S’ha de 
llençar a la resta o dur-lo a 
la deixalleria.

Què se’n fa?
Els envasos se separen 
segons la seva tipologia. 
Després, es netegen, es 
trituren i es fonen. Així, es converteixen en 
matèria primera per a la fabricació de nous 
envasos i d’altres productes.

Vidre
Què hi va?
Envasos de vidre de totes 
les mides: ampolles de 
begudes, pots de conserves 
o de iogurt, pots de
cosmètica o perfums…

Què no hi va?
Taps de plàstic i metàl·lics 
(van al contenidor groc) i 
taps de suro (van al marró). 
Tampoc miralls, vidres de 
portes i finestres, taules de 
vidre, gots o gerros trencats, 
bombetes o fluorescents... 
Tot això, a la deixalleria!

Què se’n fa?
Després de netejar el vidre i 
de separar-ne els materials 
no desitjables (taps, adhe-
sius, etc.), es tritura i es fon 
per obtenir una massa homogènia que servirà 
per fer noves ampolles.

Orgànica
Què hi va?
Restes vegetals o de menjar: 
restes de carn, peix, fruita i 
verdura, closques d’ou, de marisc 
i de fruites seques, bosses d’infu-
sions, marro de cafè, restes de 
plantes, rams marcits i herbes,
i també excrements d’animals, 
paper de cuina brut, tovallons de 
paper, taps de suro...

Què no hi va?
Líquids i olis, plàstics, paper net, 
vidre, pols d’escombrar, puntes de 
cigarreta, restes de ceràmica...

Què se’n fa?
La fracció orgànica de millor 
qualitat s’utilitza per obtenir 
compost, un adob natural que es 
pot aplicar en l’agricultura i  la 
jardineria. La de menys qualitat 
s’utilitza per generar gas, que,
posteriorment, es convertirà en energia
elèctrica.


