
Mai puține deșeuri, mai multe vieți!
SPRE ZERO DEȘEURI ÎN BINÉFARSPRE ZERO DEȘEURI ÎN BINÉFAR

Toți locațarii din 
sat sunt importanți

Container 
pentru ulei uzat
ULEIUL de gătit folosit, în sticle 
de plastic bine închise se 
pun în containerul portocaliu

ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ÎNCĂLȚĂ-
MINTE pe care nu le folosim 
pot fi date cuiva sau în 
pungi bine închise în 
containerul roșu

Punctul 
curat

Mini-puncte curate

LE POINT PROPRE DE LA 
PUNCTUL CURAT REGIONAL 
din Binéfar este un serviciu 
gratuit pentru cetățeni. 
Sunați pentru a vedea ce 
materiale puteți aduce, în ce 
cantități și programul 

Campanie de mediu ambiental pentru 
îmbunătățirea reciclării în Binéfar.

Activitate finanțată 80% de Consiliul 
Provincial Huesca.

Pentru mai multe informații vizitați 
www.binefar.es 

MINI-PUNCTE CURATE în cartier. 
Baterii, toner pentru imprimantă, 
capace, electrodomestice mici, 
cd-uri și dvd-uri

Strângerea 
deșeurilor
Vrei să scapi de mobilierul și 
de gunoiul vechi? Sunați la 
SERVICIUL PICK-UP GRATUIT 
pentru a le cere să vină la 
dumneavoastră acasă 

Container pentru 
haine folosite



Compostatoare
Resturi organice reprezin-
tă jumătate din punga 
noastră de gunoi și pot fi 
compostate

Dacă nu reciclam resturile 
organice menajere ajung 
la groapa de gunoi

Știați că în fiecare an, depozi-
tul de deșeuri din Barbastro 
acumulează peste 30.000 de 
tone de deșeuri municipale, 
dintre care 4.000 de tone le 
generăm în Binéfar?

Container 
verde

Sticle și borcane. De 
orice culoare și 
formă

Becuri, oglinzi, obiecte 
din sticla, pahare sau 
vase

Știați că o obiectele din 
sticlă pot fi refolosite sau 
reciclate de câte ori doriți? 

Container 
albastru

Hârtii, cărți și cutii de 
carton, neamestecate 
cu materiale plastice

Briks, hârtie sau 
șervețele murdare

Știați că hârtia și cartonul 
sunt fabricate din fibre de 
celuloză din copaci care pot 
fi reciclate de până la 10 ori? 

Container 
galben

Recipiente și sticle din 
plastic, recipiente meta-
lice și briks

Obiecte care nu sunt 
deșeuri, chiar dacă sunt 
din plastic sau metal

Știați că aluminiul 
se recicleaza 
100%? 


