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PUNTS VERDS: EL PUNT DE TROBADA DELS RESIDUS 
 
En moltes ocasions trobem que reciclar un residu no és gens fàcil. Tant a 
casa com a la Universitat generem residus per als que no hi ha conteni-
dors al carrer on poder dipositar-los, com per exemple equips electrònics, 
ferralla, runa, mobles, pneumàtics, bateries, fluorescents, aerosols, radio-
grafies, termòmetres de mercuri i tot tipus d’andròmines. 
 

Per a aquests materials que generem ocasionalment i en petites quantitats s’han desenvo-
lupat unes instal·lacions especials que reben el nom de punts verds o deixalleries, i que 
poden ser utilitzades gratuïtament pels usuaris particulars. 
 

A Barcelona i altres poblacions de l’àrea metropolitana trobem tres tipus 
de punts verds: 

el Punt Verd de Zona és una instal·lació de grans dimensions situada a 
la perifèria de la ciutat, on podem portar els residus en el nostre vehicle 
particular fins a 500 kg diaris.  
el Punt Verd Mòbil són camions adaptats que fan parades en diversos 
punts prefixats de la ciutat en horaris i dies concrets, per tal que tot-
hom pugui accedir-hi a peu des de casa amb els seus residus. 
el Punt Verd de Barri és una instal·lació fixa integrada al nucli urbà, 
més petita que el Punt Verd de Zona. 

 

Tot i que portar el residu fins al punt verd pugui semblar-nos una participació insignificant, 
cada any s’hi recullen 67.000 tones de residus aportats com granets de sorra per tota la 
població, contribuint a millorar el procés de reciclatge, facilitant l’estalvi de recursos natu-
rals (energia, aigua) i matèries primeres necessàries per a la fabricació de nous productes i 
ajudant a preservar el medi ambient. 
 

Per fer un bon ús dels Punts Verds… 
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Separa i guarda els residus que no es poden llençar als contenidors del 
carrer. 
Consulta al teu Ajuntament la ubicació del Punt Verd més proper, o el 
calendari, horari i punt de parada del Punt Verd Mòbil. 
Diposita cada residu al lloc del Punt Verd que li correspon, sense barrejar-
los. 
Evita en tot moment d’abandonar els residus fora del recinte del Punt 
Verd. 
Recorda que molts ajuntaments fan arribar el Punt Verd mòbil a l’escola, 
així que també pots reciclar periòdicament aprofitant que hi portes els teus 
fills!. 

www.deixalleries.com
http://w10.bcn.es/APPS/stnbcneta/ca/html/base.jsp?accesible=0&seccion=c_2.jsp&submenu=1&menu=3&
http://www.arc-cat.net/ca/municipals/recollidaselectiva/deixalleries/

