GHID PENTRU O CORECTA
UTILIZARE A TOMBEROANELOR DE RSU ȘI RECICLARE

¿Ști cum să reciclezi mai bine?
¿Cum și când trebuie să aruncăm gunoiul la tomberon?
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INTRODUCERE
Prezentăm un Ghid rapid pentru utilizarea corectă a tomberoanelor, atât de reciclaj cât şi de reziduri solide, amintind ce trebuie aruncat şi ce nu înăuntrul fiecăruia,
cum şi când trebuie depozitate rezidurile.

Scopul acestui ghid este conştientizarea locuitorilor
oraşului Castelon pentru a respecta mediul înconjurător
aruncând în mod corect gunoiul şi a recicla deşeurile în containerele corespunzătoare.
De asemenea, încercăm să informăm în diferite limbi, astfel încât să ajungă în număr cât mai mare rezidenţilor
oraşului Castellon, precum şi vizitatorilor care ajung în oraşul
nostru.
Sperăm ca prin acest ghid să se ajute în a recicla cât mai
bine şi a se arunca gunoiul în containerele corespunzătoare,
deoarece, fără îndoială, făcând acest lucru bine înseamnă pentru oraşul Castellon o
reducere economică importantă.
Francisco Cabañero Catalan
Preşedintele Federaţiei Coordinatoare
A Entităţilor Orăşeneşti din Castellon (CO.AS.VE.CA.)
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VĂ SALUTĂ PRIMARUL ORAŞULUI
CASTELLON
”GHID RECICLARE” PENTRU VECINI
A păstra oraşul nostru mai curat,
ecologic şi durabil este treaba tuturor.
Pe de-o parte , administraţiile publice ca
Primăria Castellon şi de cealaltă parte
vecinii şi vecinele din Castellon, prin colaborarea lor, reuşesc ca străzile şi parcurile noastre să se trezească în fiecare
zi în cele mai bune condiţii, fiind mai
important, ca în toate casele din oraşul
nostru să ajungă cultura de separare şi
reciclare a deşeurilor gospodăreşti.
Ghidul pe care îl avem în mână este un document care explică, în termeni
simpli, cum ar trebui să procedăm pentru a distinge diferitele deşeuri şi a le depune
în containerele adecvate, fiecare având o culoare diferită. În ziua de azi, containerele
de colectare selctivă puse la dispoziţia oraşului Castellon, cum ar fi sticlă, hârtie,
carton sau recipiente uşoare, fac parte din peisajul urban, şi tot mai mult, sunt folosite
zilnic de vecinii şi vecinele noastre.
Castellon este un exemplu de practici bune pentru mediul înconjurător şi
Primăria Castellon facilitează reciclarea şi buna gestionare a deşeurilor oraşului.
Dar mai presus de toate, este meritul unor cetăţeni care au reuşit să dobândească
obiceiuri respectuase şi durabile. Datorită acestui ghid care oferă rezidenţilor
Federaţia Coordonatoare a Asociaţiilor Publice din Castellon (CO.AS.VE.CA), putem
aprofunda, cu atât mai mult, în acest angajament pentru a oferi o mai bună calitate
de viaţă pentru noi toti.
Sr. D. Alberto Fabra Part

Primarul oraşului Castellon de la Plana
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VĂ SALUTĂ GONZALO ROMERO
“GHID RECICLARE” PENTRU VECINI
De multe ori, gestul cel mai simplu poate
face mari schimbări în mediul nostru înconjurător.
Selecţionând în casele noastre diferitele tipuri de
deşeuri generate este primul pas pentru a ajuta la
conservarea mediului înconjurător. Şi de la Departamentul de SOSTENIBILIDAD şi CO.AS.VE.CA.
Gunoiul pe care îl generăm de tip organic,
sticlă, hârtie, carton şi ambalaje uşoare reprezintă
o parte semnificaivă a tuturor deşeurilor generate în
oraşul Castellon. Pentru a avea o idee, doar în primul semestru al acestui an 2010, cetăţenii din Castellon au plasat aproape 3.000.000 de kilograme de
deşeuri în mai mult de 1.500 de containere de reciclare selectivă, fiind 300 dintre ele la nivel subteran,
pe care Primăria Castellon le-a plasat în întregul oraş.
În acest sens este drept să recunoaştem că,
domeniul de conştientizare a reciclării a fost axa după
care s-a ghidat acţiunea Primăriei Castellon în acest
important domeniu pentru a asigura bunăstarea şi
calitatea de viaţă a vecinelor şi vecinilor noştrii. Şi în special, informaţiile şi campaniile care s-au
efectuat în centrele şcolare din oraş. Cei mici sunt cei care învaţă mai uşor, prin distracţie şi jocuri
educative, nevoia de reutilizare, reducerea cheltuielilor sau reciclarea.
În ziua de azi majoritatea locuitorilor din Castellon ştiu cum să folosească în mod
corespunzător containerele albastre, verzi sau galbene. Şi pentru a continua amintind cum se
folosesc sau pentru a informa pe cei care încă nu ştiu ce tip de deşeuri se aruncă în fiecare container, CO.AS.VE.CA şi Primăria Castellon pune la dispoziţia tuturor locatarilor din oraş acest ghid.
Din partea Primăriei Castellon vrem să reamintim încă odată angajamentul nostru pentru a
avea un oraş mai verde, mai curat şi mai plăcut pentru toţi. Şi încurajez pe locuitorii din Castellon
să continue să vadă în culorile diferitelor tipuri de containere o imagine echivalentă a unui oraş
modern şi curat.
vez más, nuestra apuesta por conseguir una ciudad más sostenible y verde, más limpia
y más agradable para todos. Y animo a los vecinos y vecinas a que sigan viendo en los colores
de los diferentes tipos de contenedores una imagen que equivale a la de una ciudad moderna y
limpia.
Gonzalo Romero Casaña
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NORME GENERALE DE UTILIZARE A
TOMBEROANELOR
Rezidurile trebuiesc depozitate între orele opt şi zece seara. Rezidurile trebuiesc introduse în
pungi înainte de a fi depozitate în tomberoane, trebuind săn e asigurăm că sunt bine închise.
Pentru a depozita mobilier, lucruri voluminoase şi moloz, în cantităţi mici, utilizaţi EcoPark. Nu
trebuiesc depozitate deşeurile de gradita în contenedoare. Primăria Castellon dispune de un serviciu de
colectare gratuită, pentru aceasta trebuie sunat la nr. de telefon 964 212 634.
Nu trebuiesc depozitate lucruri voluminoase lângă tomberoane. Primăria Castellon dispunede un
serviciu de colectare gratuită, pentru aceasta trebuie sunat la nr. de telefon 964 212 134.

TOMBEROANE PENTRU AMBALAJE UŞOARE

TOMBERONUL GALBEN
DA

NU

- Ambalaje metalice
- Doze de băutură (bere, răcoritoare).
- Cutii de conserve (vegetale, cărnuri)
- Mâncare pentru animale domestice…).
- Spay-uri (deodorant, fixativ, produse de bucătărie, lacuri pen-

tru mobilă…).

- Farfurii și tăvi de aluminiu
mâncăruri semipreparate).

(de. ex., ambalaje de

- Plăci și cutii de metal.
- Cutii
- Cutii de lapte, frișca, sucuri, vinuri, supe...
- Ambalaje alimentare de plastic
- Sticle (apă, răcoritoare, lapte, suc, ulei comestibil, oțet, sosu-

- Materie organică
- Ambalaje de sticlă
- Hârtie şi carton
- Jucării
- Electrodomestice
- Biberoane
- Mănuşi de cauciuc
- Unelte de bucătărie
- Lăzi de fructe
- Găleţi de plastic
-Baterii

ri…).

- Ambaje de produce lactate (iaurturi, cremă de zahăr ars
și alte dulciuri lactate, brânză, margarină, unt …).
- Tăvi și cutii de poliestiren alb (de fructe, carne, pui și
pește ambalat, și cele de înghețată, cofraje de plastic, farfurii și
tacâmuri de plastic, capace și dopuri de plastic, etc.

- Ambalaje de plastic pentru produse de curățenie
și igienă
- Recipiente de plastic de produse igienice (șampon,

creme, pastă de dinți, gel de duș, săpun lichid…).

- Recipiente de plastic de produse pentru curățenie
(clor, amoniac, balsam, detergent lichid și praf, spray-uri de
curățenie…).
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TOMBEROANE PENTRU AMBALAJE UŞOARE

TOMBERONUL GALBEN
DA
Ambalaje de plastic pentru produse de

Pungi și învelitoare de plastic și aluminiu:

curățenie și igienă:

- Pungi de plastic pentru alimente (de lap-

- Recipiente de plastic de produse igieni-

te, congelate, fructe, verdețuri, pâine, patiserie,

ce (șampon, creme, pastă de dinți, gel de duș,

paste, legume, cereale…).

săpun lichid…).

- Pungi și recipiente de aluminiu pentru

- Recipiente de plastic de produse pentru

alimente (alimente infantile, supe, piureuri,

curățenie (clor, amoniac, balsam, detergent

paste semipreparate, cafea, aperitive, fructe

lichid și praf, spray-uri de curățenie…).

seci, cartofi prăjiți, tăvi pentru mâncăruri semipreparate...).

- Pungi care se dau în magazine, supermarket-uri, spălătorii, etc, (pentru a transporta produsele achiziționate,…).

- Ambalaje de carmangerie (salamuri,
șuncă, bacon, brânză…).

- Învelitoare de plastic (cilofan care însoțește
tăvile de carne, fructe, verdețuri și pește; cel
care ambaleaza multe reviste, ziare…; care se
folosește pentru protejarea cutiilor de carton și
de plastic, etc…).

- Foaie de polietilenă transparentă sau
de aluminiu (care se cumpără în role și se
folosește în casă pentru a ambala alimente
proaspete).

- Plasticul și aluminiul al ambalajelor tip
blister (sunt ambalajele în care vin bateriile
sau cutiuțele lamelor de bărbierit, etc.).

Recomandare: Presați ambalajele pentru a reduce volumul înainte de a le arunca în tomberon.

6 - Ghid de Reciclare

TOMBEROANE PENTRU HÂRTIE ŞI CARTON

TOMBERONUL ALBASTRU
DA
- Periódicos y revistas.
- Publicitate.
- Cutii mici de carton

NU
- Scutece
- Hârtii murdare sau hârtii închise, metalizate sau plastificate.

(biscuiți, detergent).

- Ambalaje de carton pentru ouă .
- Pungi de hârtie.
Recomandare: Îndoişi cartoanele înainte de a le arunca în tomberoane; dacă acestea sunt de mărimi
mai mari decât gura tomberonului tăiaţi-le pentru a le adapta mărimii. Nu lăsaţi cutii în afara tomberonului.

TOMBEROANE PENTRU STICLĂ

TOMBERONUL VERDE
DA

NU

- STICLĂ.
- Recipiente de sticlă de orice culoare.
- Borcane de sticlă.
- Borcane de conserver
- Recipiente de cosmetică și parfumuri.

- CRISTAL.
- Parbrize.
- Becuri.
- Oglinzi.
- Sticlă de geamuri.
- Tuburi fluorescente.(Acestea trebuiesc
depozitate în Locuri Amenajate sau EcoPark-uri)

Recomandare: Înlăturați capacele recipientelor de sticlă înainte de a le duce la tomberon.

TOMBEROANE PENTRU REZIDURI SOLIDE (RSU)
Rezidurile care trebuiesc aruncate sunt cele de tip organic: resturile de mâncare, cojile de fructe, etc.
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FEDERAȚIEI COORDINATOARE A ENTITĂȚILOR
ORĂȘENEȘTI DIN CASTELLON

COLABORAN:

Medio Ambiente

Convivencia

