
Dubtes freqüents 

Des del servei de residus de la Mancomunitat som conscients del gran esforç que esteu fent els 
ciutadans del Pla per reciclar correctament. 

Hi ha molts residus que els tenim clars, però n’hi ha d’altres que encara no sabem on van.  

A continuació us presentem un llistat de residus ordenats alfabèticament. Us pot ser útil quan 
genereu un residu a casa que no sigui habitual. 

En cas que tingueu un dubte que no quedi resolt, podeu escriure un mail a la següent direcció 
de correu: residus@mancomunitatplademallorca.net  

 
 
A 

 aerosols i esprais: quan ja són buits a ENVASOS 
 alumini (paper de): ENVASOS. Si té restes de menjar (ex. punta de pa) ho 

llençarem al rebuig. 
 antimosquits(recanvi pastilla o ampolla): REBUIG  

 
B 

 bandes depilatòries: REBUIG  
 bastonets de les orelles: REBUIG  
 biberons: REBUIG. També les tetines, les culleretes de silicona i en general tots 

els productes que tenen a veure amb la lactància (xumets, discs de lactància ...)  
 billets de tren: PAPER  
 bolígrafs: REBUIG  
 bolquers: Es treuen en una bossa transparent els dimecres, divendres i 

diumenges.  
 bombetes: les bombetes tradicionals van al REBUIG, les de baix consum han 

d'anar al PARC VERD.  
 bosses d'aspiradora: quan ja són plenes, amb el REBUIG  
 bosses de patates de plàstic: ENVASOS  
 bosses de plàstic: ENVASOS 

 
C 

 cabells: REBUIG  
 canyetes, per beure líquids: REBUIG  
 capsa de cartró de pizza: PAPER si no està molt bruta 
 càpsules de cafè: ENVASOS.  



 caramels (de tot tipus: tous, amb pal, ...): REBUIG. Si el paper està enganxat, 
també va al REBUIG.  

 carbó: REBUIG. També el carbó actiu que es fa servir pels filtres dels aquaris  
 cartutxos (tinta impressora, tòners ...): són residus especials (perillosos). S'han 

de portar al PARC VERD.  
 cartutxos de camping gas buits: REBUIG  
 cendres:  REBUIG  
 cera: REBUIG  
 cigarretes: REBUIG. L'envàs de les cigarretes  va, si és de cartró, a PAPER i 

CARTRÓ i si és de plàstic a ENVASOS.  
 cintes de casettes i vídeo: REBUIG.  
 clips REBUIG. De totes maneres, es tracta d'estris fàcilment reutilitzables  
 closca: MATÈRIA ORGÀNICA, tant si és de fruit sec com de marisc  
 colònia: si l'envàs és de vidre, amb el VIDRE; si és de plàstic dur i porta el 

símbol d'ecoembes (fletxes) amb els ENVASOS  
 compreses: BOLQUERS  
 cordill: si ja no es pot tornar a fer servir a REBUIG  
 cotons (per desmaquillar): igual que els bastonets de les orelles, els cotons de 

desmaquillar els llençarem al REBUIG  
 cromos (embolcalls): quan són de paper, amb el PAPER; quan són plastificats, 

amb els ENVASOS 

 
D 

 desodorant en roll-on: ENVASOS  
 discs lactància: REBUIG  
 draps bruts: REBUIG.  

 
E 

 embolcall de formatges i embotits: és un paper plastificat i, per tant, pot anar 
amb ENVASOS i embalatges  

 escombra: REBUIG (vegeu pal)  
 escuradents: MATÈRIA ORGÀNICA  
 excrements d'animals: REBUIG.   

 
F 

 farmaciola (restes de cures: esparadrap, gasses, tiretes ...): quan ho utilitzem a 
casa en poca quantitat es pot tirar al REBUIG.  

 figures de porcellana, ceràmica: REBUIG 
 fil dental: REBUIG  
 filtres: que no han contingut residus especials: REBUIG.  
 filtres de gerros purificadors:REBUIG  
 film transparent: ENVASOS  



 flors i plantes: les flors naturals a ORGÀNICA. Les flors artificials (sintètiques) al 
REBUIG. El test i la sorra amb el REBUIG  

 fotografies: REBUIG  
 fregall (de plats, terres, rajoles ...): REBUIG (vegeu pal)  

 
G 

 gespa (i restes de jardí): sempre i quan siguin en poca quantitat les podem 
barrejar amb les restes de menjar, la MATÈRIA ORGÀNICA. En cas que en 
tinguem una quantitat important ho hauríem de portar al PARC VERD  

 gomes de cabell: REBUIG  
 grapes: REBUIG 

 
I 

 informàtica: VOLUMINOSOS I APARELLS ELECTRÒNICS. S’ha de cridar a 
l’Ajuntament 

 infusions: la bossa d'una infusió pot anar a la MATÈRIA ORGÀNICA (la grapeta 
no cal treure-la)  

 insecticides: ENVASOS  
 iogurts (i làctics en general): ENVASOS. També la tapadora 

 
J 

 joguines (i altres elements de plàstic): REBUIG 
 joguines de peluix: REBUIG 

  
LL 

 llaunes de conserves buides: ENVASOS  
 lleixiu: quan el pot de lleixiu és buit, el podeu llençar amb els ENVASOS  
 llenya: PARC VERD (no va al rebuig) 
 llima d'ungles: REBUIG  
 llumins: poden anar amb la MATÈRIA ORGÀNICA 

 
M 

 maquinetes d'afaitar: REBUIG  
 marro del cafè: MATÈRIA ORGÀNICA  
 medicaments: a la FARMÀCIA  
 mitges: REBUIG  
 mobles (sofàs, armaris ...): VOLUMINOSOS.  
 mocadors de paper: REBUIG.  



 
O 

 ossos (també el de pernil): MATÈRIA ORGÀNICA  
 ordinadors i pantalles d'ordinador: VOLUMINOSOS I APARELLS ELECTRÒNICS. 

S’ha de cridar a l’Ajuntament 

 
P 

 pals (d'escombra, fregall ...): REBUIG.  
 pals de gelat: REBUIG  
 paper absorvent de cuina: si és brut d'oli o restes de menjar, pot anar amb la 

MATÈRIA ORGÀNICA. No hi ha cap problema amb barrejar-ho, igual que els 
tovallons de paper. Si té restes de productes de neteja, anirà amb el REBUIG  

 paper acetat (o parafinat, el d'embolicar la carn): REBUIG 
 paper de plàstic de les hamburgueses: REBUIG  
 pastes (el paper de madalenes i pastisseria vària): REBUIG  
 píndoles i pastilles (els envasos, que són de plàstic i alumnini): ENVASOS i 

embalatges.  
 piles: s'han de dur, com fins ara, als contenidors específics. MAI s'han de llençar 

al rebuig ni amb cap altre fracció. Una sola pila pot contaminar de forma greu 
l'aigua  

 pinyols d'olives: MATÈRIA ORGÀNICA  
 porexpan (safates): sempre que sigui a nivell domèstic, amb els ENVASOS  
 preservatius: REBUIG  
 puntes de llapis: REBUIG  

 
R 

 raspall de dents: REBUIG  
 revistes: PAPER i CARTRÓ.  
 roba i sabates: Intenta donar-ho a alguna ONG. Si No es poden aprofitar a 

REBUIG.  

 
S 

 sabates: Intenta donar-ho a alguna ONG. Si No es poden aprofitar a REBUIG. 
 safates blanques per envasar aliments: ENVASOS  
 salva-slip: REBUIG  
 serradures: MATÈRIA ORGÀNICA sempre i quan hi hagi poca quantitat i a nivell 

domèstic. 
 sobres amb finestreta: PAPER i CARTRÓ. Els sobres que s'usen per material 

fràgil (amb plàstic a l'interior) els llencem al REBUIG  



 
T 

 tabac (paquet): el plàstic exterior i interior a ENVASOS, el cartró a PAPER  
 tampons: al REBUIG, igual que les compreses. També els plàstics aplicadors  
 taps d'envasos:ENVASOS  
 taps de suro: MATÈRIA ORGÀNICA  
 targetes de crèdit: REBUIG  
 te: MATÈRIA ORGÀNICA  
 terra vella de testos: REBUIG (si no és molta quantitat) 
 test ceràmica: REBUIG  
 típex: REBUIG  
 tiquets de caixa: PAPER  
 tovalloletes: les tovalloletes que s'usen per a la higiene infantil van al REBUIG  
 tovallons de paper: si s'han usat a la cuina, amb menjar, van a la MATÈRIA 

ORGÀNICA. 
 tub pasta de dents: REBUIG 

 
U 

 ungles: REBUIG 

 
V 

 vaixella i estris de cuina: si són de metall, es poden portar a la DEIXALLERIA 
perquè s'aprofitarà per fer nou metall. Si són de porcellana, quan es trenquen 
poden anar al REBUIG. Si són de plàstic, amb els ENVASOS  

 
X 

 xarxa (bosses de patates, cebes ...): REBUIG  
 xiclet i el seu paper: REBUIG  
 xumet: REBUIG (vegeu també biberons) 

 


