COM MÉS PUNTS DE RECOLLIDA,
MÉS APARELLS RECICLATS
Quan els petits aparells ja no funcionin, porta’ls a qualsevol botiga
d’electrodomèstics senyalitzada amb aquest distintiu quan en compris
un de nou. I a les botigues grans, en qualsevol moment.

TENS UN APARELL
ELÈCTRIC O ELECTRÒNIC*
QUE JA NO FUNCIONA?
No el deixis oblidat a l’armari ni el tiris a les
escombraries, recicla’l!
Quan compris un aparell elèctric o electrònic nou, pots lliurar el vell a la
mateixa botiga. Des d’allà el farem arribar a una planta de reciclatge. És així
de fàcil i proper.
Els aparells grans (de més de 25 cm) els pots portar en el mateix moment
de la compra, durant els trenta dies següents o bé lliurar-los al teu domicili
quan et portin l’aparell nou.
Els aparells petits (de menys de 25 cm) els pots lliurar a qualsevol botiga
d’electrodomèstics si en compres un de nou (tens 30 dies per poder fer-ho )
i a les botigues de més de 400m² sense necessitat de comprar-ne cap de
nou. Allà hi trobaràs un contenidor especial per deixar-los.
A més, recorda que també pots reciclar els aparells elèctrics i electrònics a
través dels diferents sistemes de recollida municipal, com ara les deixalleries,
recollida de voluminosos, sistemes porta a porta, etc.

Aquest és el distintiu que
trobaràs a les botigues que,
a partir d’ara, funcionen com
a punts de recollida de petits
aparells elèctrics i electrònics.
*Hi ha moltes tipologies d’aparells elèctrics i electrònics:
Grans aparells: frigorífics, forns, rentadores, equips aire condicionat, ordinadors, microones, radiadors, ventiladors, lluminàries.
Petits aparells: joguines, ràdios, aspiradores, planxes, cafeteres, assecadors de cabells, torradores, rellotges, bàscules y equips de música.
Petits aparells informàtics: telèfons mòbils, tauletes, GPS, calculadores, ordinadors portàtils, consoles.
Monitors i pantalles: televisors, pantalles d’ordinador.
Làmpades: fluorescents, làmpades de baix consum i leds.

EL TEU PAPER ÉS
MOLT IMPORTANT!
Els aparells elèctrics i electrònics poden contenir components perillosos que,
si no arriben al destí correcte per al seu tractament, poden perjudicar el medi
ambient i les persones, especialment les que els manipulin sense la protecció
correcta. A més, els RAEE (residus d’aparells elèctrics i electrònics) contenen
components fets amb materials molt valuosos, però cada cop més escassos a la
natura, que hem de recuperar.

Què passa amb l’aparell una vegada el deixes al
punt de recollida?

1.

2.

3.

Es transporta a una
planta de tractament.

S’extreuen els
components perillosos i es
tracten correctament.

Se separen els diferents
materials que els componen
i, després d’un procés de
reciclatge, s’utilitzen com a
matèries primeres de nous
productes.

I què més podem fer?
Per no generar tants RAEE (residus d’aparells elèctrics i electrònics), hem
d’allargar la vida dels aparells i arreglar-los sempre que sigui possible.

Els aparells elèctrics i electrònics contenen materials
que, mal reciclats, són nocius per al medi ambient.
Reciclar-los bé, ara és més fàcil que mai.
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