GUIA SOBRE UNA CORRECTA
UTILIZACIÓ DELS
CONTENIDORS DE RSU
I RECICLATGE

¿Saps com reciclar millor ?
¿Com i quan hem de llançar les escombraires als contenidors?
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Es cosa de tots

PRÒLOG:
Presentem una Guia ràpida per a la correcta utilització dels contenidors, tant de reciclatge com de residus sòlids, recordant què s’ha de tirar i què no dins de cadascun d’ells i com
i quan s’han de depositar els residus.

Aquesta guia pretén conscienciar els ciutadans de la ciutat
de Castelló per a què respecten el medi ambient tirant correctament les escombraries i reciclant els materials en els contenidors
que calga.
A més intentem dirigir-nos en diversos idiomes, per a què
puga arribar al major nombre de ciutadans residents en la ciutat
de Castelló, així com als visitants que arriben a la nostra ciutat.
Esperem que mitjançant aquesta guia es puga ajudar a reciclar millor i a tirar correctament les escombraries en els contenidors perquè, sense cap dubte, fer-ho bé pot suposar per a la ciutat
de Castelló un important estalvi econòmic i mediambiental.
Francisco )GHG{KXU Catalan
President Federació Coordinadora
d’Entitats Ciutadanes de Castelló (CO.AS.VE.CA.)
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SALUDA ALCALDE
Mantindre la nostra ciutat
neta, més verda i sostenible és tasca
de tots. D’una banda, de les administracions públiques com l’Ajuntament
de Castelló i de l’altra, dels veïns i
veïnes de Castelló que, amb la seua
col·laboració, fan que els nostres carrers i places desperten cada dia en
les millors condicions i, el que és més
important, que la cultura del reciclatge i la separació de residus a casa,
arribe a totes les llars de la nostra ciutat.
La guia que tenim en les mans és un document que explica, de manera senzilla, com
hem de procedir per a distingir els diferents residus i depositar-los en el seu contenidor corresponent, cadascun amb el seu color distintiu. Hui en dia, els contenidors de recollida selectiva
que disposa l’Ajuntament de Castelló, com és el vidre, paper-cartró o envasos lleugers, formen
part del paisatge urbà i, cada vegada més, són utilitzats quotidianament per part dels nostres
veïns i veïnes.
Castelló és exemple de bones pràctiques ambientals i des de l’Ajuntament de Castelló
facilitem el reciclatge i la bona gestió dels residus que s’originen en la ciutat. Però, sobretot,
és el mèrit d’uns ciutadans i ciutadanes que han sabut adquirir uns hàbits sostenibles i respectuosos. Gràcies a aquesta guia que posa a disposició dels veïns la Federació Coordinadora
d’Entitats Ciutadanes de Castelló (CO.AS.VE.CA), podrem aprofundir, més encara, en aquest
compromís per garantir una millor qualitat de vida per a totes i tots.

Sr. D. Alberto Fabra Part
Alcalde de Castelló

Guia de Reciclatge - 3

SALUDA DEL REGIDOR DELEGAT
DE SOSTENIBILITAT
Moltes vegades, el gest més simple, el més senzill pot
aconseguir grans canvis en el nostre entorn. Seleccionar en les
nostres cases els diferents classes de residus que generem és el
primer pas per a col·laborar en la preservació del nostre entorn
ambiental. I des de la regidoria de Sostenibilitat i la CO.AS.VE.CA.
Les escombraries que generem de tipus orgànic, vidre,
paper, cartó o envasos lleugers, representa una gran part de
totes les deixalles que genera la ciutat de Castelló. Per a fer-nos
una idea, només en el primer semestre d’este any 2010, els
castellonencs han depositat quasi 3.000.000 quilos de residus
en els més de 1.500 contenidors de recollida selectiva, d’ells uns
300 són ja de tipus soterrat, que l’Ajuntament té repartits per
tota la ciutat.
En este sentit és just reconéixer que en el camp de la conscienciació, el reciclatge ha sigut un
dels eixos que ha guiat l’acció de l’Ajuntament en esta àrea tan important per a garantir el benestar
i la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. I en especial, la informació i les campanyes que s’han
realitzat en els centres escolars de la ciutat. Són els més menuts i menudes els que més fàcilment aprenen,
a través de jocs i activitats lúdiques, la necessitat d’apostar per la reutilització, la reducció de la despesa
o el reciclatge.
Hui en dia la immensa majoria de veïns i veïnes de Castelló saben com utilitzar de manera
correcta els contenidors blaus, verds o grocs. I per a continuar recordant com utilitzar-los o per a informar
aquelles persones que encara desconeguen quina classe de residus van a cada contenidor, la CO.AS.VE.CA i
l’Ajuntament posen a disposició de tots els veïns i veïnes de la ciutat esta guia.
Des de l’Ajuntament de Castelló volem traslladar, una vegada més, la nostra aposta per aconseguir
una ciutat més sostenible i verda, més neta i més agradable per a tots. I anime els veïns i veïnes a que
continuen veient en els colors dels diferents classes de contenidors una imatge que equival a la d’una
ciutat moderna i neta.
Gonzalo Romero Casaña

Regidor delegat de Sostenibilitat
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NORMES GENERALS D’ UTILIZACIÓ DELS
CONTENIDORS
S’hauran de depositar els residus entre les huit i les deu de la nit.
Els residus hauran d’introduir-se en bosses abans de depositar-los en els contenidors i haurem
d’assegurar-nos que estiguen ben tancades. Per a depositar efectes, voluminosos i enderrocs, en petites quantitats, utilitzeu l’Ecoparc. No s’han de depositar restes de poda al costat dels contenidors.
L’Ajuntament de Castelló disposa d’un servei de recollida gratuïta telefonant al 964 212 634.
No s’han de depositar voluminosos al costat dels contenidors. L’Ajuntament de Castelló disposa
d’un servei de recollida gratuïta telefonant al 964 216 134.

CONTENIDORS PER A ENVASOS LLEUGERS

EL CONTENIDOR GROC
SI
- Envasos metàl·lics
- Pots de begudes (cervesa, refrescos).
- Llaunes de conserves (vegetals, càrniques, de peix,
menjar per a animals doméstics…).

- Aerosols (desodorant, laca, netejadors de cuina, abrillantadors de la fusta…).

- Plats i safates d’alumini (p. ex., els de menjars

preparats).

- Xapes i llaunes de metall.
- Brics
- Brics de llet, nata, batuts, sucs, vi, caldo...
- Envasos de plàstic per a alimentació
- Botelles (aigua, refrescos, llet, suc, oli comestible,

NO
- Matèria orgànica
- Envasos de vidri
- Papel i cartó
- Joguets
- Electrodomèstics
- Biberons
- Guants de goma
- Utensilis de cuina
- Caixes de fruita
- Cubs de plàstic
- Piles

vinagre, salses…).

- Envasos de productes lactics (iougurs, flams i altres

postres lactics, formatge, mantega, margarina…).
- Safates i caixes de “suro blanc” (les de la fruita,
verdures, carn, pollastre i peix, envasats i les que venen
amb alguns tipus de gelats); oueres de plàstic; gots,
plats i coberts de plàstic d’ usar i tirar, tapes de plàstic,
. . .)
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CONTENIDORS PER A
ENVASOS LLEUGERS

EL CONTENIDOR GROC
SI
- Envasos de plàstic per a productes de neteja personal i de casa:
- Pots de plàstic de productes de neteja personal (xampú, cremes, desodorant, pasta dentífrica,
gel de bany, sabó líquid, . . .).

- Pots de plàstic de productes de neteja

(netejadors domèstics, lleixiu, amoníac, suavitzant,
detergents líquids i en pols, esprais de netetja, . . .).

- Bosses i embolcalls de plàstic i alumini:
- Bosses de plàstic per a aliments (de llet,
congelats, fruites, verdures, pa de motlle, pastisseria,
pasta, llegums, cereals…).

- Bosses i recipients d’alumini per a aliments (aliments infantils, sopes, purés, pastes precuicinades, café, aperitius, fruits secs, creïlles rosses,
safates per a menjars preparades...).

- Bosses que entreguen les tendes, supermercats, bugaderies, etc. (Per a transportar els
productos adquirits…).

- Envasos de productos de xarcutería (embotits, pernil, bacón, formatge…).

- Envolcallss de plástic (el film transparent que
acompanya a les safates de carn, fruites, verdures
i peix; el que envuolica moltes revistes, fascícles,
premsa…; el que s’ utilitza per a protegir caixes de
cartó i plàstic, etc.…).
- Film de polietilé transparent o de alumini
(el que es compra en bobines i s’ utilitza en casa per
a envolicar aliments frescs).

- El plàstic i l’alumini dels envasos tipus
blíster (sòn els envasos on venen les piles o les
caixetes de fulles d’afaitar, etc.).
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CONTENIDORS PER A PAPEL I CARTRÓ

EL CONTENIDOR BLAU
SI
- Diaris i revistes.
- Propaganda.
- Caixes petites de cartró (galletes, deter-

gent).

- Envasos de cartró per a ous.
- Bosses de paper.

NO
- Brics.
- Bolquers.
- Papers bruts o papers encerats,
metal·litzats o plastificats.

Recomanació: Plegueu els cartrons abans d’introduir-los en el contenidor, si aquests són de dimensions
majors que la boca del contenidor, talleu-los per a adaptar-los a les seues dimensions. No deixeu caixes
fora del contenidor.

CONTENIDORS PER A VIDRE

EL CONTENIDOR VERD
SI
- VIDRE.
- Botelles de vidre de qualsevol color.
- Pots de vidre.
- Pots de conserves.
- Pots de cosmètica i perfumeria.

NO
- CRISTALL.
- Llunes d’automòbils.
- Bombetes.
- Espills.
- Cristalls de finestres.
- Tubs fluorescents. (Aquests s’hauran de depositar en els Punts Nets o Ecoparcs)

CONTENIDORS PER A RESIDUS SÒLIDS (RSU)
Els residus que s’han de llançar són de tipus orgànic: restes de menjar, pells de fruites, etc.
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FEDERACIÓ COORDINADORA DE
ENTITATS CIUTADANES DE CASTELLÓ

COL·LABORA:

Medi Ambient

Convivència

