
GUIA PRÀCTICA
DEL MODEL
PORTA A PORTA

Cárcer



Tots i totes som conscients que reciclar 
és beneficiós per al planeta i el nostre 
entorn, però perquè els processos de 
reciclatge siguen funcionals i òptims hem 
de separar els residus. És molt senzill! I no 
suposa un gran esforç. En aquesta guia 
pots consultar els dubtes que pugues 
tindre sobre la separació dels residus i la 
pots utilitzar com a consulta.

ON VA UNA FULLA D’AFAITAR?
ON VA UN ELECTRODOMÈSTIC?
ON VAN ELS BRICS?

Esperem que aquesta guia resolga tots els 
teus dubtes. Nosaltres i el planeta agraïm 
la teua col·laboració!



EN EL CAS DELS BOLQUERS I PRODUCTES SIMILARS POTS DEPOSITAR-LOS A LA 
VORERA, AL COSTAT DEL POAL, TOTS ELS DIES.

S’ha de depositar al contenidor  
verd que es troba fix al carrer.Vidre

FREQÜÈNCIA I HORARI DE RECOLLIDA
DILLUNS

Recollida de

Resta

De 20.00 h 
a 23.00 h

Gris

S'ha de depositar 
en el poal: 

DIMARTS

Recollida de

Envasos 
lleugers

De 20.00 h 
a 23.00 h

Gris

S'ha de depositar 
en el poal: 

DIMECRES

Recollida de

Orgànic

De 20.00 h 
a 23.00 h

Marró

S'ha de depositar 
en el poal: 

DIJOUS

Recollida de

Paper 
i cartó

De 20.00 h 
a 23.00 h

Gris

S'ha de depositar 
en el poal: 

DIVENDRES

Recollida de

Orgànic

De 20.00 h  
a 23.00 h

Marró

S'ha de depositar 
en el poal: 

DISSABTE

Recollida de

Envasos 
lleugers

De 20.00 h 
a 23.00 h

Gris

S'ha de depositar 
en el poal: 

DIUMENGE

Recollida de

Orgànic

De 20.00 h 
a 23.00 h

Marró

S'ha de depositar 
en el poal: 

QUÈ HE DE FER 
JO A CASA? 

1. Separar les fraccions.

2. Consultar l’horari i freqüència de 
recollida que toca eixe dia.

3. Depositar i traure a la porta la fracció en 
els poals de recollida corresponents al dia 
consultat.

4. El servei llegirà el xip i l’arreplegarà... si 
tot és correcte!

5. Retornar el poal de recollida a casa una 
vegada finalitze el servei. I açò és tot el que 
has de fer!

QUÈ ÉS EL MODEL 
PORTA A PORTA?

PaP

CONTENIDORS FIXOS

Amb el model Porta a Porta (PaP) ja no 
hauràs de preocupar-te d’anar fins als 
contenidors de recollida selectiva, sinó que 
serà el mateix servei de recollida selectiva, 
amb un horari establert per a cada fracció, 
el que vaja a la porta de casa a recollir els 
poals amb els residus que generes.

Cada casa tindrà els seus poals que 
hauràs de traure a la porta amb la fracció 
corresponent, segons el que indique el 
calendari establert.

(Sense PaP)

Orgànic

Envasos 
lleugers

Paper 
i cartó

Resta

S’ha de depositar 
en el poal: 

S’ha de depositar 
en el poal: 

S’ha de depositar 
en el poal: 

S’ha de depositar 
en el poal: 

Podràs trobar contenidors per al vidre repartits 
pel carrer i a les àrees d’emergència.

Vidre



ORGÀNIC

 ⏺ Restes de fruites i verdures
 ⏺ Corfes d’ou
 ⏺ Corfes de fruits secs
 ⏺ Pinyols i ossos
 ⏺ Restes de pa i brioixeria
 ⏺ Flors, plantes i gespa
 ⏺ Restes de l’horta i jardí

 ⏺ Restes de menjar cuinat
 ⏺ Restes de carn i peix 

(espines, petxines i corfa de 
clòtxines)

 ⏺ Paper de cuina usat
 ⏺ Taps de suro
 ⏺ Escuradents de fusta i palets 

dels gelats

 ⏺ Bossetes d’infusions
 ⏺ Pòsits i filtres de café
 ⏺ Paper de magdalenes i d’altra 

brioixeria
 ⏺ Estovalles de paper

S’hi pot depositar

 ✗ Bolquers, compreses o 
tampons (ha d’anar a la RESTA) 

 ✗ Restes d’aspiradora o 
d’agranar (ha d’anar a la RESTA) 

 ✗ Burilles o restes de cendrer 
(ha d’anar a la RESTA) 

 ✗ Excrements d’animals (ha 
d’anar a la RESTA) 

 ✗ Oli (l’oli ha d’anar al seu 
contenidor) o qualsevol líquid 

 ✗ Pèl (ha d’anar a la RESTA)
 ✗ Xiclets (ha d’anar a la RESTA) 

 ✗ Tovalloletes humides (ha 
d’anar a la RESTA)

No s’hi pot depositar

Què hi podem 
depositar?

RECORDA FER 
UN CONSUM 

RESPONSABLE 
DELS ALIMENTS: SI 
POTS EVITAR-HO, 

NO ELS TIRES!



ENVASOS 
LLEUGERS

Què hi podem 
depositar?

 ⏺ Marraixes i botelles de 
beguda

 ⏺ Llandes de conserva
 ⏺ Pots de iogur o similars
 ⏺ Brics de suc, llet, tomaca…
 ⏺ Pots dispensadors de xampú, 

gel…
 ⏺ Altres: paper film, pots 

d’esprai, tubs dentífrics, 
gots de plàstic, taps i xapes, 
bosses de plàstic, anells 
separadors de llandes…

 ⏺ Envasos considerats com 
lleugers: 

 ⏺ De begudes 
 ⏺ De productes de neteja 

 ⏺ De pots o llandes de 
conserva 

 ⏺ De iogurt o similars 
 ⏺ D’oli o vinagre 
 ⏺ De xampú, gel, tubs 

dentífrics, etc. 
 ⏺ Brics (de llet, suc, 

sopes, etc.) 
 ⏺ Aerosols (laca, 

desodorant, etc.) 
 ⏺ Safates d’alumini i 

safates de suro blanc
 ⏺ Gots de paper o plàstic 
 ⏺ Paper film, d’alumini... 
 ⏺ Recobriment protector de 

plàstic amb bambolles 

 ⏺ Anells separadors de llandes 
 ⏺ Blísters de plàstic (excepte 

els de medicaments) 
 ⏺ Xarxa o malla de fruites, 

verdures... 
 ⏺ Taps de plàstic, metall i xapes 

(de cervesa, refrescs, pots de 
conserva, etc.) 

 ⏺ Pots de desodorant roll-on 
 ⏺ Bosses de plàstic i bosses 

d’aperitius (excepte les 
bosses de fem) 

 ⏺ Precinte de botelles de vi i 
cava 

 ⏺ Cartutxos de cera depilatòria

S’hi pot depositar

 ✗ Aparells electrònics (han 
d’anar a l’ecoparc)

 ✗ Paelles o utensilis de cuina
 ✗ Medicaments (els pots dur a 

un punt SIGRE a les farmàcies)
 ✗ Joguets menuts (millor portar-

los a ecoparc/ecomòbil o 
donar a associacions si están 
en bon estat)

 ✗ Bolígrafs, retoladors... (pot 
anar a la RESTA)

 ✗ Penjadors (poden anar a  
la RESTA)

 ✗ Material plàstic no considerat 
com a envàs lleuger

 ✗ Biberons i xuplons (van a la 
RESTA)

 ✗ Poals de plàstic (han d’anar a 
la RESTA)

No s’hi pot depositar

RECORDA: EL 
CONTENIDOR GROC NO 
ÉS PER AL “PLÀSTIC”, 

SINÓ PER ALS ENVASOS 
LLEUGERS!



PAPER
I CARTÓ

Què hi podem 
depositar?

 ⏺ Caixes (de sabates, de 
cereals, caixes grans...) 
i bosses de cartó

 ⏺ Periòdics
 ⏺ Revistes
 ⏺ Llibres
 ⏺ Paper d’embolicar (no 

d’alumini ni de plàstic)
 ⏺ Etiqueta de paper (no 

confondre amb els tiquets)
 ⏺ Sobres de paper

S’hi pot depositar

 ✗ Paper brut de pescateria 
i carnisseria (ha d’anar a 
ENVASOS LLEUGERS)

 ✗ Tetrabrics (contenen cartó, 
plàstic i alumini; per això, 
aniran als ENVASOS LLEUGERS)

 ✗ Tovallons de cuina i 
mocadors bruts (han d’anar 
a la RESTA)

 ✗ Tiquets de la compra (ha 
d’anar a la RESTA, ja que els 
elements químics que els 
componen fan impossible 
que es puguen reciclar)

No s’hi pot depositar

RECORDA: POTS COMPACTAR LES CAIXES PER A OCUPAR MENYS ESPAI



RESTA Què hi podem 
depositar?

 ⏺ Higiene i tèxtil sanitari:
 ⏺ Bolquers 
 ⏺ Tampons
 ⏺ Compreses 
 ⏺ Raspalls de dents
 ⏺ Pintes 
 ⏺ Tovalloles, tires o 

benes utilitzades 
sanitàriament 

 ⏺ Tovalloles humides 
 ⏺ Preservatius
 ⏺ Fulles d’afaitar i depilar 
 ⏺ Bastonets de les orelles

 ⏺ Tiquets 
 ⏺ Pols d’agranar 
 ⏺ Pols d’aspirar 
 ⏺ Burilles de cigars i les seues 

cendres 
 ⏺ Altres cendres domèstiques 
 ⏺ Excrements d’animals 
 ⏺ Objectes ceràmics 

 ⏺ Fotografies 
 ⏺ Càpsules de café (buidant el 

café de dins, poden anar als 
ENVASOS LLEUGERS) 

 ⏺ Plats i gots trencats 
 ⏺ Tovalloles de cosmètica 
 ⏺ Peretes (només les antigues 

de filament) 
 ⏺ Paper brut amb residus no-

orgànics (oli de motor, per 
exemple)

 ⏺ Plàstics que no es poden 
assimilar amb envasos 
lleugers, com: 

 ⏺ Bolígrafs i retoladors
 ⏺ Biberons 
 ⏺ Joguets menuts (millor 

portar-los a ecoparc/
ecomòbil o donar a 
associacions si están 
en bon estat)

 ⏺ Palletes 
 ⏺ Guants de plàstic 

 ⏺ Tots els altres residus no 
subjectes a separació 
selectiva, com ara: 

 ⏺ Agulles de cosir 
 ⏺ Bijuteria i complements 
 ⏺ Cendrer de plàstic 

o porcellana 
 ⏺ Clips metàl·lics 
 ⏺ Gomes d’esborrar 
 ⏺ Xinxetes, llapis 

i maquinetes de fer 
punta 

 ⏺ Etiquetes adhesives i 
precints adhesius 

 ⏺ Llimes d’ungles 
 ⏺ Pals de granera 
 ⏺ Pals de fregar 
 ⏺ Ulleres
 ⏺ Baietes
 ⏺ Cera 
 ⏺ Ungles i pèl

S’hi pot depositar

 ✗ Aparells electrònics (han 
d’anar a l’ecoparc)

 ✗ Piles o bateries (poden 
anar a l’ecoparc o alguns 
contenidors d’establiments 
comercials que en venen) 

 ✗ Peretes (excepte les de 

filament, la resta a l’ecoparc) 
 ✗ Vidre (al contenidor de VIDRE)
 ✗ Matèria orgànica (al 

contenidor d’ORGÀNICA)
 ✗ Roba (pots donar-la a 

associacions benèfiques) 

 ✗ Olis (poden anar a l’ecoparc)
 ✗ Envasos lleugers (al 

contenidor d’ENVASOS 
LLEUGERS)

 ✗ Paper i cartó (al contenidor 
de PAPER I CARTÓ)

No s’hi pot depositar



VIDRE Què hi podem 
depositar?

 ⏺ Botelles de vidre 
(vi, cava, licors, cerveses...) 

 ⏺ Flascons de vidre 
(perfum, colònia, cremes...) 

 ⏺ Pots d’aliments 
(melmelades, conserves, 
iogurts de vidre...)

S’hi pot depositar

RECORDA: ÉS MOLT IMPORTANT 
SABER DIFERENCIAR ENTRE VIDRE 

I CRISTALL. AL VERD NOMÉS 
ANIRÀ EL VIDRE!

RECORDA!
Si veus que un residu no és assimilable a cap 

dels contenidors de recollida selectiva (matèria 
orgànica, vidre, paper i cartó, envasos lleugers 
i resta) és molt segur que a l’ecoparc tingues la 

solució al teu problema!

 ✗ Vaixelles (com plats i gots, 
que hauran d’anar a punts 
nets o centres de recollida) 

 ✗ Cendrers de plàstic o 
porcellana (han d’anar a 
punts nets o centres de 
recollida) 

 ✗ Espills i finestres (han d’anar 
a punts nets o centres de 
recollida) 

 ✗ Peretes de baix consum i 
fluorescents (han d’anar 
a punts nets o centres de 
recollida)

No s’hi pot depositar



L’ecoparc o l’ecomòbil són 
els “punts nets” on podem 
depositar tots aquells residus 
que no poden anar als 
contenidors urbans. A Càrcer 
disposem d’un ecoparc amb 
diver-ses fraccions. Si fas ús 
de l’ecoparc, pots obtindre 
ecopunts!

Què són els ecopunts?
Si fas un ús responsable de l’ecoparc o l’ecomòbil, pots obtenir ecopunts. Com més ecopunts 
obtingues al teu compte, més opcions tindràs per a una bonificació econòmica aplicada a la 
taxa de residus urbans.

UBICACIÓ Dissabtes: 9.00 — 14.00h 
Diumenges i festius: tancat 
Tel. 691 047 044

QUI POT UTILITZAR-LO?
Només els habitants de 
l’àmbit geogràfic del Consorci 
Ribera i Valldigna. Amb 
restriccions de quantitats.

L’ECOPARC 
DE CÀRCER

 ⏺ Frigorífics i altres 
electrodomèstics

 ⏺ Telèfons mòbils
 ⏺ Aparells electrònics de 

consum
 ⏺ Termòmetres de mercuri
 ⏺ Oli de motor 
 ⏺ Cartutxos d’impressora
 ⏺ Bateries i piles
 ⏺ Radiografies

 ⏺ Roba i calçat
 ⏺ Cd i cintes de vídeo
 ⏺ Oli de cuina
 ⏺ Pneumàtics
 ⏺ Esprais
 ⏺ Ferralla
 ⏺ Restes de poda
 ⏺ Pintures i dissolvents
 ⏺ Voluminosos
 ⏺ Enderrocs

 ⏺ Cristalls i vidres
 ⏺ Paper i cartó
 ⏺ Envasos
 ⏺ Matalassos
 ⏺ Utensilis de cuina

Més informació a:

citizen.conriv. 
actaiswaste.com

Què hi podem dur?

ELS RESIDUS MARCATS AMB 
COLOR TARONJA SOLS ES PODEN 
DEPOSITAR EN L'ECOPARC FIX!

Com puc generar ecopunts?
Quan vages a l’ecoparc o l’ecomòbil, facilita el teu DNI i un 
e-mail al tòtem interactiu o al personal per a crear el teu 
compte i poder gestionar els teus punts des de la web del 
Consorci Ribera i Valldigna. Ja pots acumular ecopunts!

Partida Pla del Rei

HORARI I CONTACTE
Dilluns a divendres 
10.00 — 13.00 h 
16.00 — 18.00 h 
(17.00 — 19.00 h en estiu)



Restriccions quantitatives
Residu Diari Mensual

Olis d'automòbils 10 l 10 l

Olis i greixos comestibles 10 l 30 l

Bateries 1 ut 3 uts

Cartó 20 kg 60 kg

Cables de coure 10 kg 30 kg

Matalassos 1 ut 2 uts

Envasos metàl·lics buits de tòxics 5 uts 5 uts

Envasos plàstics buits de tòxics 5 uts 5 uts

Grans electrodomèstics 3 uts 3 uts

Xicotets electrodomèstics 3 uts 3 uts

Enderrocs 50 kg 150 kg

Fluorescents 5 uts 10 uts

Frigorífics 1 ut 2 uts

Restes de jardineria 50 kg 150 kg

Fusta 50 kg 150 kg

Ferralla 70 kg 210 kg

Mobles 5 uts 5 uts

Pneumàtics 4 uts 4 uts

Piles botó 10 uts 10 uts

Piles normals 20 uts 20 uts

Plàstics 15 kg 45 kg

Radiografies 5 uts 5 uts

Restes de pintures, tintes i vernissos 1 kg 3 kg

Tèxtils 10 kg 30 kg

Terra i pedres 20 kg 40 kg

Vidre 25 kg 75 kg

ELS RESIDUS MARCATS AMB COLOR TARONJA SOLS ES PODEN DEPOSITAR EN L'ECOPARC FIX!

Aquestes restriccions es poden veure modificades segons necessitats del Consorci Ribera i 
Valldigna a fi de millorar el servei. Consulta en el teu ecoparc.



Sabies que molts dels nostres 
residus poden tardar mil·lennis a 
descompondre's? Per a entendre la 
magnitud del problema de no reciclar els 
residus, a continuació tens uns exemples 
del temps estimat de degradació en el sòl:

Sabies que la Unió Europea ha establit 
uns objectius a complir?  

Per a l’any  2025

55% 
de residus municipals 
reciclats o reutilitzats. 

Com a mínim! 

Per a l’any 2035 

65% 
de residus municipals 
reciclats o reutilitzats. 

Com a mínim! 

Taxa actual:

29% 
de residus municipals 

reciclats o reutilitzats a 
Espanya (INE, 2016)

Sabies que l’any 2017 el 53,9% de residus va anar a abocadors?

Curiositats

Botelles 
de vidre

Botelles 
de plàstic

Pots  
d’alumini

Paper

Piles

Bolquers

Bosses de 
plàstic

Pell de 
fruites

4.000 anys

500 anys

200 anys

5-12 mesos

1.000 anys

450 anys

150 anys

5 dies - 6 mesos

11,7 milions de tones de 
residus en abocadors a 

Espanya (2017)

187.200 avions 
comercials 

(model A320)
l’equivalent a...

(en pes)



Dubtes freqüents
⚫ Quins avantatges té el PaP per a mi?
El porta a porta permet deixar els residus 
a la porta de casa, evitant així que t’hages 
de desplaçar fins als contenidors. Un altre 
benefici del PaP és que millora l’estat dels 
carrers, ja que en eliminar les àrees amb 
contenidors s‘elimina també l’abocament 
descontrolat de mobles o trastos vells, així 
com les males olors. A més a més, gràcies al 
PaP s‘obtenen millors resultats de recollida 
selectiva.

⚫  Per què he de separar els residus? 
Reciclar ens permet estalviar matèries 
primeres, energia, aigua i reduir les emissions 
d’efecte hivernacle. A més a més, ens 
garanteix donar-li un segon ús als residus i 
evitar que acaben al medi ambient. Per això, 
és important que col·laborem en el procés 
de reciclatge i separem correctament els 
residus a casa.

⚫  Si un dia m’equivoque a l’hora de 
separar els residus, em posaran una 
multa o m’augmentaran la tarifa?

En casos puntuals, el servei de recollida 
informarà l’equip d’educadores i educadors 
ambientals i seran aquests qui et telefonaran 
o et faran una visita per resoldre qualsevol 
dubte que pugues tindre a l’hora de separar 
els residus. En canvi, si es tracta d’un cas no 
puntual, es podrien prendre mesures més 
estrictes.

⚫  Per a què serveixen els xips que tenen 
els poals?

Els xips permeten fer un seguiment de 
l’eficiència del servei de recollida i permeten 
solucionar més ràpidament les incidències 
que es detecten al llarg del servei.

⚫  Com s’evitarà que els animals bolquen 
i trenquen les bosses?

Els poals estan dotats d’un sistema de 
bloqueig en la tapa que impedeix que els 
animals els puguen obrir. Només cal que gires 
l’ansa del poal per a bloquejar o desbloquejar 
la tapa.

⚫  No es generaran males olors i brutícia?
Si separem els residus com cal i els deixem 
cada dia en la seua fracció corresponent 
s‘evitarà la producció de males olors i 
brutícia. A més a més, la resta no generarà 
males olors, ja que els productes d’higiene 
íntima es podran traure cada dia en una 
bossa a part identificada amb un adhesiu. 
L’orgànica tampoc generarà males olors, 
ja que el poal permet la ventilació de les 
restes orgàniques i la reducció dels lixiviats 
(líquids produïts per la descomposició de la 
matèria orgànica). Si a més utilitzes bosses 
compostables la reducció de les males olors 
serà encara major.

⚫  Vull desfer-me d’un moble. Què puc fer?
Pots dur-los a l’ecomòbil o telefonar al 663 
255 877 per a concretar amb l’empresa un dia 
i hora de recollida.

⚫  Què faig amb els residus de 
medicaments?

A totes les farmàcies disposes d’un punt 
SIGRE on pots depositar els residus dels 
medicaments (envasos inclosos).

⚫  Què faig amb les piles?
Has de portar-les a l’ecoparc que es troba 
a la Partida Pla del Rei. Horari: Dilluns a 
divendresde 10.00 a 13.00h i de 16.00 a 18.00 
hores (17.00 - 19.00h en estiu). Dissabtes: 
De 9.00 a 14.00 hores. Diumenges i festius: 
tancat.

⚫  No sé on va un residu. Què faig?
Si continues tenint dubtes sobre on va cada 
residu, ens pots consultar mitjançant web o 
via telefònica i de segur que podrem ajudar-
te. Al final de la guia trobaràs les dades de 
contacte.



⚫  On puc depositar els excrements d’una 
mascota?

Si tens una mascota has d’arreplegar els 
seus excrements al carrer. Si els contenidors 
no estan encara al carrer, pots depositar la 
bossa a les papereres de vorera que trobaràs 
per tot el poble. Recorda que els excrements 
d’animals es depositen en la fracció resta si 
tens els contenidors disponibles.

⚫  Si tinc una queixa o suggeriment per al 
servei o pels contenidors, què faig?

Si veus que algun contenidor està en mal 
estat o el servei no ha sigut correcte, pots 
posar-te en contacte amb nosaltres a través 
de l’apartat d’incidències que trobaràs en: 
https://recollida-residus.manra.org

⚫  Estic a una urbanització o fora del nucli 
urbà. Què faig amb el fem?

Si és el teu cas, no et preocupes. En lloc de 
la recollida porta a porta, trobaràs àrees 
d’emergència a prop d’on vius i disposaràs de 
les mateixes fraccions, inclosa la nova fracció 
de matèria orgànica.

⚫  Els horaris de recollida són 
incompatibles amb el meu treball o per 
motius personals. Què puc fer?

En cas que per motius laborals o personals no 
pugues depositar els teus residus en l’horari 
establit, no et preocupes. Disposes d’àrees 
d’emergència amb totes les fraccions per 
a situacions excepcionals. No els utilitzes si 
pots fer ús del pap. 

⚫  Què puc fer amb l’oli de cuina?
Pots acumular-lo en botelles o marraixes 
de plàstic, però assegura‘t que es tanquen 
correctament, de manera hermètica. Una 
vegada les òmpligues pots porta-les a 
l’ecoparc, que disposa d’un contenidor per a 
olis domèstics de cuina.

⚫  Què puc fer amb la roba?
La roba que ja no vulgues utilitzar la pots 
donar a diferents organitzacions benèfiques. 
Si està en mal estat, a l’ecoparc disposen d’un 
contenidor per a tèxtils.

⚫  Què faig amb els residus d’un infectat o 
possible infectat per covid-19?

Afegim una guia del Ministeri de Sanitat 
del Govern d’Espanya sobre el tractament 
de residus en el cas que sigues positiu en 
covid-19 o estigues a l’espera de rebre el 
resultat. Pots accedir a la pàgina a través del 
codi QR.

Dubtes freqüents

GRÀCIES  
PER LA TEUA 

COL·LABORACIÓ!

Tens més dubtes?  
Posa’t en contacte:

Tlf → 663 255 877
Correu-e → recollida-residus@manra.org 

Web → recollida-residus.manra.org

https://recollida-residus.manra.org

