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Aquesta guia s’ha editat per a fer-ne difusió en formats digitals. Si tens a les
mans un exemplar imprès i creus que ja no l’utilitzaràs, fes-lo arribar a algú altre
que en pugui fer un bon ús.
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Per a més informació:

www.rezero.cat
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Residu Zerø significa dissenyar i gestionar productes i
processos per reduir el volum i la toxicitat dels residus
i materials, conservar i recuperar tots els recursos, i no
cremar-los ni enterrar-los. La implementació del Residu
Zero evita l’abocament de residus a terra, aigua o aire
que són una amenaça per a la salut planetària, humana,
animal o vegetal.
Definició de l’Aliança Internacional Zero Waste
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QUÈ ÉS
EL RESIDU
ZERØ

R

esidu Zero és un objectiu
pragmàtic i visionari, que guia les
persones a imitar els cicles de la
natura, on tots els residus són recursos.

Forma part d’un moviment internacional
que aglutina cada cop més
ciutadans, organitzacions, empreses i
administracions que volen avançar cap
a un nou model de societat.
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L’ESTIL
DE VIDA
Podem apropar-nos a l’objectiu Residu Zero a partir d’un estil de
vida que posa consciència sobre els nostres actes de consum
i de gestió dels residus a casa, amb repercussions positives
directes sobre la nostra salut i la del medi ambient i, fins i tot, per
la nostra butxaca.

Residu Zero vol dir produir menys residus i, per
tant, menys impacte ambiental
Evitar els embalatges i els productes d’usar i llençar, evitar els
productes d’higiene i neteja amb components no naturals, reduir el
malbaratament alimentari i participar de les recollides selectives
es tradueix en la reducció d’impactes relacionats amb la generació
de residus i en l’esgotament dels recursos naturals.

El Residu Zero és saludable
Un consum conscient està sovint associat a productes naturals,
sense químics, de proximitat, sense envasos plàstics… que
disminueixen la càrrega tòxica dels nostres residus. El Residu Zero
també implica reduir el tractament finalista de les nostres deixalles
(abocadors i incineradores) i per tant millorar la nostra salut i la del
medi ambient.

El Residu Zero crea comunitat
Enforteix el teixit social: les xarxes d’intercanvi i de segona mà, els
establiments de reparació, les botigues a granel, els comerços i
mercats de proximitat, el compostatge comunitari, l’emprenedoria
social… Totes són plataformes magnífiques per a teixir relacions,
complicitats i debats conscients.
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RESPONSABILITAT
COMPARTIDA
Posar fre a la producció innecessària
de residus i consumir minimitzant
l’impacte sobre el medi ambient han
esdevingut un repte important que
necessita la reflexió, el convenciment i
el compromís conjunt de la ciutadania,
comerços, productors i administracions
a través del que anomenem la
responsabilitat compartida.

Les accions de cada persona tenen un
gran potencial de canvi, tant pel que
fa al medi ambient com a la societat
en què vivim. Les accions quotidianes
transformen el medi (la nostra compra
diària, el consum d’envasos, l’ús que
fem del cotxe, el consum d’aigua
i energia, etc.), i com s’ha dit és a
les nostres mans exercir un consum
responsable que minimitzi l’impacte de
les nostres activitats.
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Els fabricants han d’aplicar criteris de
sostenibilitat i garantir un model de producció
més ecoeficient, tant a nivell social com de
recursos materials i energètics.

Els comerciants han de posar a l’abast del
consumidor productes respectuosos amb
l’entorn i que contribueixin a minimitzar
l’impacte sobre el medi ambient i la salut.

Les administracions públiques han
de legislar i vetllar perquè fabricants i
comerciants produeixin i distribueixin sense
malmetre el medi ambient.

Els ciutadans, amb les nostres actituds i
decisions, podem incidir perquè fabricants,
comerciants i administracions públiques
garanteixin una gestió ambientalment i social
respectuosa.

Administracions
públiques

Indústria

RESPONSABILITAT
COMPARTIDA
tots i totes
som part
de la solució!

Comerç

Ciutadania
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QUÈ ÉS
EL CONSUM
CONSCIENT
El consum conscient és un estil de vida en què es reflexiona i
es pren consciència dels impactes socials, ambientals i per la
salut que té la nostra opció de consum tant de productes com de
serveis.
Consisteix en consumir ajustant-nos a les nostres necessitats
reals i escollint opcions que afavoreixin la conservació del medi
ambient i la igualtat social. Amb aquesta forma de consum
donem suport a productors i comerços locals, empreses que
reparen i a tota la comunitat que fa que una ciutat sigui més
habitable i càlida.

Com fer un consum conscient?
• Analitzant quines són realment les nostres necessitats
i com les podem satisfer intentant consumir el mínim
possible: reutilitzem, reparem, no malbaratem.
• Prioritzant l’ús que volem fer d’un producte per damunt
d’adquirir el producte en si: lloguem, intercanviem, optem
per materials en préstec.
• Optant a l’hora de comprar algun producte pels de
menor impacte ambiental, social (de comerç just, de
cooperatives) i per a la nostra salut.
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REPARAR
REUTILITZAR
INTERCANVIAR
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A l’hora de comprar podem optar per
productes que ens ofereixin la possibilitat
de reutilitzar-los o recarregar-los i, abans,
considerar la possibilitat de reparar els que
se’ns han fet malbé.
Al nostre voltant existeixen establiments on
podem arranjar, reparar o recuperar des de
roba i sabates fins a mobles, passant per
tintes d’impressora, bicicletes, pneumàtics,
electrodomèstics, etc.
Sovint llencem a la brossa productes que
podem aprofitar per altres finalitats o que
poden ser reutilitzats per altres persones.
Les fires i mercats de 2a mà són una bona
oportunitat per allargar la vida útil d’aquests
productes.
Una altra opció és l’intercanvi de béns,
productes de consum o, fins i tot, serveis
personals sense requerir diners per fer efectiu
l’intercanvi.
• Intercanviar és una forma d’establir
relacions amb altres persones i fer amics.
• Intercanviar és participar d’un comerç
sostenible.
• Intercanviar ens ajuda a dur a terme un
consum responsable.
• Intercanviar és també educar els nostres
infants en el consum responsable i en la
cura de les seves joguines.

Per a més informació:
www.consumconscient.cat
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QUÈ ÉS
EL COMERÇ VERD
Rezero porta anys potenciant el Comerç Verd, aquell comerç de
proximitat que permet als clients consumir de forma respectuosa
amb el medi ambient, oferint productes a granel, de proximitat,
de comerç just, amb certificació ecològica, retornables,
reutilitzables o que faciliten l’estalvi energètic, d’aigua o de
residus.

Per a més informació:
www.comercverd.cat
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El Comerç Verd té unes característiques
comunes, independentment de quina
sigui la tipologia d’establiment:
• Té com a requisit bàsic la venda de
productes ecològics, a granel, de
proximitat o reutilitzables.
• És petit comerç, local i de proximitat
i ajuda a enfortir vincles amb la
ciutadania i a dinamitzar el territori.
• No distribueix gratuïtament bosses
de plàstic, promou alternatives més
respectuoses amb el medi ambient
com les bosses compostables o
reutilitzables.

A Girona trobem
diferents comerços on
podrem comprar seguint
els criteris de consum
responsable exposats al
llarg de la Guia. Al final
trobem informació més
detallada del Comerç
Verd de la ciutat.
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PRODUCTES
ECOLÒGICS
Les certificacions ecològiques es concedeixen a aquells
productes que asseguren un baix impacte ambiental en tot el seu
cicle de vida.
En el cas dels aliments, la producció agroalimentària ecològica
està regulada per una normativa de la Unió Europea, que
estableix les exigències en el camp de les produccions vegetal i
animal. En la producció agrícola no s’utilitzen adobs o pesticides
de síntesi química ni poden emprar-se organismes modificats
genèticament, també anomenats transgènics. En el cas de
productes ramaders aquests han de ser criats sense antibiòtics
ni hormones de creixement, i la seva alimentació s’ha de basar
en productes procedents de l’agricultura ecològica.
El certificat ecològic en altres productes, com els productes
de neteja o el material d’oficina, garanteix que, entre d’altres
criteris, en el seu procés de fabricació s’ha reduït la contaminació
atmosfèrica, s’ha limitat l’ús de substàncies nocives pel medi
ambient i s’ha consumit menys energia.

A Girona podem
trobar fruita i verdura
ecològica i de proximitat
en varis establiments.
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PRODUCTES
A GRANEL
A les botigues i comerços de
Girona podem trobar gran
varietat de productes a granel:
fruites i verdures, embotits,
formatges, llegums, etc.
Demanem-los i no deixem
que ens els emboliquin
innecessàriament.

Alguns supermercats prefereixen oferir-nos els productes per
unitats petites i embolicats excessivament tot i que, sovint,
també els tenen sense embolicar.
Optem per productes a granel i no deixem que ens hi posin
safates de plàstic o d’alumini.
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Què podem fer?

>

Optem per l’oferta de productes a granel, sense
envasos innecessaris.

>

Sempre que sigui possible, posem els productes
directament al cistell.

>

També podem fer servir carmanyoles o envasos
reutilitzables com, per exemple, els pots de vidre
per comprar la carn, el peix, els llegums, etc.

>

A les bodegues de venda a granel podem portar
envasos reutilitzables quan hi comprem vins i
licors.

No només importa què comprem, sinó
com ho comprem. Els nostres hàbits a
l’hora d’anar a comprar determinaran,
també, una part important de l’impacte
del nostre consum.
Per anar a comprar podem portar el
cabàs, el carretó de la compra, bosses
reutilitzables o bosses de malla per a la
fruita i verdura, oueres, carmanyoles o
pots de vidre.

La celebració del 3 de juliol, Dia Internacional lliure de bosses, posa de manifest,
any rere any, la necessitat de seguir
avançant cap a un model de societat
Residu Zero.
Per a més informació:
www.rezero.cat
www.plasticbagfreeday.org
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PRODUCTES DE
PROXIMITAT O KMØ
El comerç a gran escala comporta grans impactes sobre el medi
ambient a través de les emissions de gasos d’efecte hivernacle
que es generen durant el transport. A més a més, aquest tipus
de transport requereix un major ús d’envasos i embalatges,
incrementant, així, la generació de residus.
Amb els productes de proximitat aquests impactes ambientals es
veuen reduïts de forma considerable, aportant beneficis directes i
immediats tant als agricultors com als ciutadans.
Des d’un punt de vista econòmic, els productes de proximitat
i de temporada també permeten un estalvi en els costos de
producció, limitant l’ús d’energia necessària.
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PRODUCTES DE
COMERÇ JUST
El comerç just és una forma alternativa de comerç
que té com a objectiu canviar les relacions
comercials entre els països rics del Nord (els
consumidors) i els països empobrits del Sud (els
productors), basant-se en les normes següents:
-

Assegurar als treballadors un salari digne.
No acceptar mà d’obra infantil.
Garantir la igualtat entre homes i dones.
Afavorir la realització de projectes de desenvolupament solidari en
benefici de la comunitat.
- Ser respectuosos amb el medi ambient.
- No privilegiar els cultius d’exportació en perjudici dels cultius de
consum local necessaris per a la població.
- Tenir estructures democràtiques.

Al mercat podem trobar productes d’alimentació i artesania amb
el segell de comerç just. Aquest segell garanteix que ha estat
produït sota les normes de comerç just internacionals i que
per assegurar-se’n el producte és controlat periòdicament per
organitzacions independents.
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PRODUCTES
REUTILITZABLES
Una part dels residus que generem es podrien evitar fàcilment
si en comptes de la versió d’un sol ús utilitzéssim la seva
alternativa reutilitzable (mocadors, tovallons, gots i vaixella,
bolquers, cantimplores, cabàs…).
Una altra opció és escollir begudes en envasos reutilitzables o
retornables, pels quals es deixa un dipòsit que es recupera quan
es torna l’envàs a la botiga…

Cada envàs retornable permet estalviar fins a 40 envasos d’un
sol ús.
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Però la realitat és que a les
botigues sovint no hi trobem
envasos reutilitzables.
Aleshores, què podem fer?
Comprar productes en envasos
reciclables i/o amb el menor
impacte ambiental.

Hi ha comerços a Girona que
venen productes en envàs
retornable: aigua, sifons,
gasoses,...
No dubtem en demanar-los.

Tinguem en compte que no tots els envasos
reciclables són iguals:
• N’hi ha que serveixen per tornar a fer el mateix producte o
un altre sense disminuir la qualitat del material. És el cas del
vidre.
• Altres materials, en recollir-se barrejats, en el seu reciclatge
perden la qualitat. És el cas dels envasos de plàstic.
• Els envasos fets amb més d’un material són molt difícils i
costosos de reciclar. És el cas dels brics, les bosses mixtes
(plàstic, alumini i paper), etc.

Què podem fer?
• Comprem l’aigua, els refrescs, la llet,
el vi, el cava, etc. en envasos de vidre
retornable sempre que sigui possible.
• Evitem el consum de plàstic innecessari, brics i envasos mixtos.
• Escollim productes a granel o en envasos de vidre.

• Retornem les ampolles
de vi i cava als circuits de
recuperació.
• Participem en la recollida
selectiva.
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COMERÇ VERD
A GIRONA
ALIMENTACIÓ

Gran varietat de productes a granel (fruites i verdures, embotits,
formatges, llegums, etc.), productes ecològics, de proximitat, en envàs
retornable o reutilitzable, de comerç just, d’elaboració pròpia.

EL TÈ DELS CIUTADANS
CAN FRANC
NATURALMENT
BIOBROTS
EL REBOST
CAN PRATS
LA GRANOLA
NANA GIRONA
MORERA

Ciutadans, 13
Emili Grahit, 25
Hortes, 13
La Creu, 24 baixos
L’Esport, 13
Marquès Caldes de Montbuí, 81-83
Marquès Caldes de Montbuí, 83 bis
Migdia, 117
Palafrugell, 10 (Pedret)

FRUITES ORTEGA
A LA MENUDA
BELLAPART
ALIMENTA
BIO’S ECOMERCAT
BIONOFRE
A GRANEL
TULSÀ
ANANDA BIO

Pare Coll, 6
Pl. Calvet i Rubalcaba, 2
Pujada Sant Feliu, 17
Rambla Xavier Cugat, 29
Rambla Xavier Cugat, 40
Rutlla, 15
Rutlla, 41
Santa Eugènia, 165
Ultònia, 15 baixos

ARTESANIA

BODEGA

Productes fets a mà, de disseny i creació
pròpies, reutilització de materials.

Vi i licors a granel, venda de productes en
envàs reutilitzable com ara aigua en envàs de
vidre o sifó retornable, vins ecològics o biodinàmics, productes de proximitat.

ZURILLA
PAPERS
NOU TALLER DE VIDRE
LA VOLTA

Ballesteries, 10
Ballesteries, 31
Hortes, 2 baixos
Pl. Assumpció, 25

SÓLO EL AMOR
SALVARÁ EL MUNDO Carme, 13 B
EL CELLER
DE SANT NARCÍS Pl. Assumpció, 31
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COSMÈTICA

DIETÈTICA

Productes naturals, lliures de tòxics, en envàs
retornable.

Productes a granel i productes ecològics.

LA MAISON DU SAVON
DE MARSEILLE Argenteria, 10
ENJABONARTE Ballesteries, 12 baixos
PERFUMERIA JORDÀ Ciutadans, 4

BODHI TREE
GENCIANA
EL ROURE
SANTIVERI
NUTRIMEL

Emili Grahit, 17
Pare Claret, 15
Pere Comte, 18 baixos
Pl. Catalunya, 6
Santa Eugènia, 102

FORN

Productes fets amb ingredients ecològics, ús de massa mare,
elaboració en obrador proper o al mateix establiment.

ANTIGA CASA Av. Sant Francesc, 3
BELLSOLÀ Ctra. Barcelona, 16
Joaquim Ruyra, 6
Juli Garreta, 19
Migdia, 23
Migdia, 88
Rutlla, 61 baixos
CASA MONER Ctra. Barcelona, 106 (Hipercor)
Ctra. Barcelona, 215
Migdia, 13
Ronda del Fort Roig, 15

PUERICULTURA

Productes de criança natural, bolquers i tovalloletes reutlitzables, roba de cotó ecològic.

ECO-LÒGIC Bisbe Lorenzana, 42
NIELS AND NORA Maluquer i Salvador, 9

NOGUERA PASTISSERS

DIGA-LI PA
SANT ANTONI
ELIAS BOULANGER
SANT ANTONI
BOIX

Santa Clara, 45
Av. Sant Narcís, 89
Carme, 87-89
Pare Coll, 24
Sant Narcís, 98
Ronda Ferran Puig, 31
Joan Maragall, 53
Maluquer i Salvador, 4
Pl. Catalunya, 21
Rambla Xavier Cugat, 6-10
Santa Eugènia, 10
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SABATERIA

SEGONA MÀ

Calçat de materials naturals i de producció local.

Productes varis per a reutilitzar: roba, llibres,
objectes de puericultura.

CASA PIJAUME Rambla Llibertat, 11
Rambla Llibertat, 9

RE-READ
SWEET BOOKS
EL MAG@TZEM
ROBA AMIGA

Ballesteries, 4
Ferreries Velles,14
Finestrelles, 9
Passeig d’Olot, 60

TÈXTIL

Productes a granel, foment de la reparació i reutilització (aprofitament
de retalls de roba).

LOVELY HOME
NATURAL TEXTIL
FORTINO TAPIA
CAL ELOI
SOM TERRA
JBP, S.A.
SITA MURT
ROSA Mª PARDO
LALILOS
DELICADA GRETA

Abeuradors, 5
Argenteria, 14
Bacià, 1
Ballesteries, 13
Ballesteries, 42
Besadó, 3
Nom
Ciutadans, 6
Cort Reial, 18
Nord, 11
BERNINA GIRONA Garrotxa, 18

KREATIVE-THERAPY
LLANES GIRONA
LA MODA
ANFRA MERCERIA
NOVA MERCERIA
DÈRIA
INGRID MUNT
YERSE
MAGALDI
YASMINA
DUCH

Minali, 12 baixos
Pare Claret, 14
Plaça del Vi, 13
Ramon Muntaner, 1
Ronda Ferran Puig, 1
Sant Antoni Maria Claret, 6
Santa Clara, 56
Santa Clara, 59
Santa Clara, 6
Santa Eugènia, 21 C
Santa Eugènia, 23

ALTRES

Altres tipus d’establiments, com per exemple botigues de regals, de decoració, de mobles, establiments
d’ONG’s que venen productes de comerç just, comerços que venen objectes amb materials reutilitzats
o reciclats, etc. també poden ser considerats Comerç Verd si promouen i ofereixen productes amb els
criteris establerts.

J.NIERGA Albereda, 1
LA CARPA Ballesteries, 37
VA D’AJUDA Cardenal Margarit, 1

JUGAR X JUGAR GIRONA Pl. Salvador Espriu, 1
OXFAM Pujada Pont de Pedra, 3
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REDUÏM LA
PERILLOSITAT
DELS RESIDUS
Hi ha una part petita de la brossa que conté elements molt perjudicials per al medi ambient i la
salut de les persones. Estem parlant de les piles, els insecticides, les pintures, els dissolvents, els
productes de neteja i de cosmètica, els aerosols, les coles, etc.
Aquests productes han de portar els símbols o pictogrames de riscos ja que són perillosos i poden
esdevenir també residues perillosos, nocius o problemàtics per al medi ambient.
És important que les coses estiguin netes i desinfectades, però no per això hem d’utilitzar productes
que contaminen el medi ambient. Mirem bé l’etiqueta i evitem optar per aquests productes.

Gasos. Envàs amb
gas a pressió.

Explosiu. Té una
combustió ràpida i
perillosa.

Toxicitat aguda.
Provoca efectes
adversos per a
la salut de forma
immediata. Pot
arribar a ocasionar
la mort.

Perillós per
aspiració. Causa
efectes negatius
molt diversos i molt
greus a llarg termini.

Corrosiu. Pot
destruir metalls
i causar danys
irreversibles en
teixits vius.

Inflamable. Pot
inflamar-se amb la
presència d’una font
de calor o per fricció.

Comburent. Accelera
la combustió.

Irritant. Provoca
irritació de la pell
i les mucoses,
al·lèrgies cutànies,
somnolència o
vertigen.

Perillós per al medi
ambient aquàtic.
Molt tòxic per
als organismes
aquàtics.
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QÜESTIONS
PER A LA REFLEXIÓ
1. Us heu preguntat mai la quantitat de residus que genereu en un any?
si

7. Heu pensat mai com afecten al medi ambient les bosses i altres embolcalls dels productes que compreu?

no
si

2. Procureu disminuir la quantitat de residus
que produïu?
si

no

3. Doneu prioritat als productes a granel amb
el mínim embolcall possible?
si

no

4. Demaneu als botiguers que us proporcionin
la compra amb el mínim embalatge possible
que asseguri la qualitat del producte?
si

no

5. Quan aneu a comprar, valoreu l’impacte
ambiental dels materials abans de comprar-los?
si

no

8. Sabeu que, malgrat que se separin, alguns
envasos acaben en abocadors o incineradores perquè no estan dissenyats per a ser
reciclats?
si

si

no

no

9. Pagueu per a utilitzar bosses de plàstic per
endur-vos la compra?
si

no

10. Quan aneu a comprar, opteu per la compra
de productes de proximitat i/o certificació
ecològica?
si

no

11. Creieu que els productes de neteja agressius netegen millor?
si

6. Doneu prioritat a la compra de productes en
envasos retornables i reutilitzables?

no

no
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GLOSSARI
Abocador o dipòsit
controlat: indret
destinat a abocarhi escombraries.
Segons la llei catalana
reguladora de residus,
Llei 6/93, un abocador
és “la instal·lació de
disposició del rebuig
dels residus que
s’utilitza per al dipòsit
controlat d’aquests
en la superfície o sota
terra”.
A granel: sense
envasar, sense
empaquetar, a raig.
Agricultura biològica
o bioecològica o
producció agrària
ecològica: és un
sistema de producció i
elaboració de productes
agraris l’objectiu del
qual és l’obtenció
d’aliments de màxima
qualitat, respectuós
amb el medi ambient
i sense utilitzar
productes químics
de síntesi (hormones,
medicaments, adobs
químics i plaguicides,
etc.).
Blíster: envàs constituït
per una làmina plàstica
que ha estat bufada
perquè adquireixi la
forma de l’objecte que
ha de contenir, la qual
s’enganxa a una base
de cartó o de plàstic,
o bé se segella amb
paper d’alumini.

Comerç just:
activitat mercantil
basada en l’equitat
de les transaccions,
particularment pel que
fa a la internalització
dels costos
socials i a la justa
apreciació dels valors
afegits.

Metalls pesants:
elements com el
mercuri, el plom, el
seleni i el crom, que
descarregats en el medi
ambient produeixen
efectes tòxics i
acumulatius si són
ingerits per organismes
vius.

Consum responsable:
manera de consumir
que fa que el consum
d’uns no posi en perill el
benestar d’altres.

No biodegradable:
persistent en el medi
sense possibilitat de
ser descompost pels
microorganismes del
sòl -bacteris i fongs- o
per altres processos
biològics. Per tant,
roman en el medi
durant molts anys, o,
fins i tot, segles.

Deixalleria, Punt
Verd o Centre de
Recuperació de
Residus: instal·lació
municipal on el ciutadà
pot portar tota mena
de residus domèstics
per ser classificats
i posteriorment
recuperats o tractats
adequadament; es
redueix, així, l’impacte
de les deixalles en el
medi.
Incineradora de
residus: instal·lació de
tractament de la brossa
on aquesta es crema
a altes temperatures.
De la incineració de les
escombraries s’originen
com a subproductes
cendres, escòries,
fums i partícules molt
contaminants que es
dispersen pel medi
ambient. Per això, és
necessari dotar-les de
bons sistemes de filtre i
control.

Propel·lents: gasos
liquats utilitzats en
els aerosols que
ajuden a disseminar el
producte que contenen.
Abans es feien amb
CFC, productes que
afecten la capa
d’ozó. Actualment
s’han substituït per
altres gasos, també
contaminants.
Reciclar: transformar
un objecte, a través
d’un procés industrial,
en un nou producte per
a un nou ús.
Reducció: estalvi
d’una part del consum,
en especial quan es
fa a costa d’allò que
s’estava malgastant.

Residu: deixalla,
escombraries , brossa.
Segons la llei catalana
reguladora de residus,
6/93, és “qualsevol
substància o objecte
de què el seu posseïdor
es desprengui o tingui
la intenció o l’obligació
de desprendre’s”. El
concepte de residu té,
en certa manera, una
connotació de rebuig,
de quelcom de què ens
volem desempallegar,
que fa nosa. Aquesta
és una concepció
cultural del residu molt
arrelada en la nostra
societat. Però, és
l’única? Valdria la pena
entendre els residus
com a recursos.
Residus municipals:
residus generats als
domicilis particulars,
als comerços, a les
oficines i als serveis,
així com els que no
tenen la consideració
de residus especials i
que per llur naturalesa
o composició es poden
assimilar als que es
produeixen en els dits
llocs o activitats.
Reutilitzar: tornar a
fer servir allò que pot
complir la mateixa
funció. D’aquesta
manera, podem
evitar molts residus
innecessaris.

Per a més informació podeu adreçar-vos a:
Ajuntament de Girona
www.girona.cat

Rezero
Fundació Prevenció Residus i Consum Responsable
www.rezero.cat

Fundació pre
venció
residus i consum

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el FSE en el marc dels Programes
de suport al desenvolupament local

