
ModelS de recollida 

En general, els residus se separen en 
cinc fraccions: vidre, paper i cartró, 
envasos lleugers, matèria orgànica 
i resta.

La gran majoria de municipis 
metropolitans han optat pel model 
de recollida en cinc fraccions (vidre, 
paper-cartró, envasos lleugers, matèria 
orgànica i resta). Alguns municipis, 
però, apliquen l’anomenat model de 
residu mínim, que separa en quatre 
fraccions (vidre, paper-cartró, orgànica
i inorgànica).

claus per a una
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coM SeParar a caSa

iNForMaciÓ i reSerVeS 
PER VISITAR LES PLANTES
DE TRACTAMENT DE
RESIDUS DE L’AMB

Les visites a les instal·lacions de residus metropolitanes 
tenen un nombre limitat de places i és necessari 
fer una reserva prèvia. 

Per fer la inscripció, cal que envieu un correu 
electrònic a l’adreça educacioambiental@amb.cat, 
o bé truqueu al telèfon 93 506 96 03.



EL VIDRE ES RECULL 
ALS CoNTENIDoRS DE CoLoR VERD 
SITUATS A LA VIA PúBLICA

QUè SE’N fA DEL VIDRE?
El vidre, sense cap manipulació prèvia, passa a les plantes 
de tractament autoritzades. Aquestes empreses separen els 
impropis (accessoris de les ampolles, taps i cossos estranys) 
i trituren el vidre, convertint-lo en matèria primera per a la 
fabricació de nous envasos i d’altres productes de vidre.

BENEfICIS
- Reciclant una tona de vidre estalviem 1.200 kg de matèries 

primeres i a més, evitem cremar el petroli que s’utilitza per 
produir vidre nou i que emet gasos amb efecte hivernacle, 
principals causants del canvi climàtic.

- Amb 4 ampolles de vidre, aconseguirem que 
un frigorífic funcionés un dia complert.

EL PAPER I EL CARTRó ES RECULLEN 
ALS CoNTENIDoRS DE CoLoR BLAU 
SITUATS A LA VIA PúBLICA

QUè SE’N fA DEL PAPER?
El material seleccionat i recollit es lliura a les plantes de 
fabricació de paper on es classifica, es transforma en pasta 
de paper, se’n separen els impropis, es renta, es blanqueja i 
finalment s’obtenen nous productes de paper i cartró.

BENEfICIS
- Per cada tona de paper o cartró que es recicla, es redueixen 

les emissions de CO2 a l’atmosfera equivalents a recórrer 
333 km amb un vehicle estàndard.

- Per cada tona de paper reciclat evitem la tala de 25 arbres, 
i estalviem l’aigua amb la que ompliríem 75 banyeres. 

- De 8 caixes de cereals se’n pot fer un llibre.

ELS ENVASoS LLEUgERS ES RECULLEN 
ALS CoNTENIDoRS DE CoLoR gRoC 
SITUATS A LA VIA PúBLICA

QUè SE’N fA DELS ENVASoS?
Els envasos recollits selectivament solen contenir una barreja 
de materials que no en permet el reciclatge directe. Per això, 
primer s’han de separar segons tipus de material a les plantes 
de triatge i, un cop separats, premsar-los i lliurar-los als diferents 
recicladors. Aquests els converteixen en matèria primera per a la 
fabricació de nous envasos i d’altres productes.

BENEfICIS
- Cada llauna reciclada estalvia l’equivalent a l’energia 

necessària per encendre una bombeta de 20W durant 4 hores. 

- Amb l’energia destinada a fabricar una llauna a partir de 
la bauxita es poden fabricar 20 llaunes reciclades.

- De 80 llaunes en podem fer una llanta de bicicleta.

Vidre PaPer i cartrÓ eNVaSoS
coNteNidor coNteNidorcoNteNidor

“Ho PoSEN tot al matEix camió!”
Existeixen els anomenats camions bi compartimentats. 
Aquests disposen de dos espais separats i fan el mateix 
trajecte per estalviar recursos. A la planta de tractament 
de residus, cada material és descarregat en línies de 
tractament diferenciades.

“PErdo molt tEmPS i molt ESPai!”
Actualment, el mercat ofereix un gran ventall de possibili-
tats per a solucionar el problema referent a l’espai. Si no 
es fa separació s’ha de llençar la brossa diàriament, 
per tant, si separem i llencem la brossa amb la mateixa 
freqüència no tindrem problemes d’espai.

“Jo Ja PaGo ElS mEUS imPoStoS!”
El reciclatge es paga en el moment de comprar el producte. 
Per tant, quan un envàs acaba barrejat amb el rebuig, 
paguem el seu tractament dues vegades: quan com-
prem l’envàs i a través dels impostos.

“al fiNal Ho barrEGEN tot!”
Per comprovar-ho vosaltres mateixos, veniu a visitar les 
plantes de triatge i els Ecoparcs de l’AMB, on podreu 
observar que els residus procedents de la recollida 
selectiva es separen per fraccions per obtenir nous 
productes o bé separen els materials de la fracció resta 
per extreure’n altres recursos. L’AMB disposa d’un pro-
grama de visites gratuït perquè tots els ciutadans puguin 
observar el tractament que se’n fa dels residus.  

lleGeNdeS UrBaNeS

recorda separar també la materia orgànica i la fracció resta!

A la deixalleriaA la deixalleria


