
Envasos
Envasos lleugers buits. Brics. Llaunes.
Taps de plàstic o metàl·lics. Bosses de
plàstic. Paper d’alumini. Safates de
porexpan.

Objectes de plàstic que no són envasos (joguines, penjadors...).
Càpsules de cafè (amb cafè dintre). Pots de pintura o productes 
químics. Petits electrodomèstics. Tòner.

Sí No

Tens dubtes? Entra a castelldefels.org/recicla

Vidre
Envasos de vidre
buits sense taps.

Gots, copes i plats de cristall o ceràmica.
Cristall, vidre pla o miralls. Bombetes o
fluorescents.

Sí No

Tens dubtes?
 Entra a castelldefels.org/recicla

Orgànica
On va?
Al contenidor marró.

Què hi posem?
· Restes de carn, peix, fruita i verdura
· Closques d’ou, fruits secs i marisc
· Marro del cafè i restes d’infusions
· Restes de plantes i flors
· Taps de suro
· Paper de cuina i tovallons de paper usats

És molt important que no ens en deixem 
ni un sol gram per reciclar.

Com l’hem de treure?
Sempre dintre d’una bossa d’escombraries 
lligada, per evitar males olors.

Quan l’hem de treure?

És molt important respectar l’horari 
d’abocament per evitar les males olors.

Envasos
On va?
Al contenidor groc.

Què hi posem?
· Envasos de plàstic
· Llauna i brics: aerosols, llaunes de conserves 
  i de begudes 
· Safates i paper d’alumini
· Bosses de plàstic
· Xapes i tapes metàl·liques
· Etiquetes
· Safates de porexpan

Quan l’hem de treure?

Vidre
On va?
Al contenidor verd.
Sistema de buidatge hidràulic per a zones 
amb més densitat de grans generadors.

Què hi posem?
Ampolles i pots de vidre sense taps

Quan l’hem de treure?

Respectem el descans del veïnat.
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De 20 a 02 h

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg

De 09 a 23 h

Paper i cartró
Com es fa? Porta a porta

Què hi posem? 
Cartró plegat i lligat

Com l’hem de treure?
Cal deixar-lo a la porta de l’establiment, 
plegat i lligat per evitar que envaeixi les 
voreres i destorbi el pas.Si és en una zona 
peatonal, cal deixar-lo a la cantonada més 
propera o al punt senyalitzat més proper.

Quan l’hem de treure?
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Barris del centre 
tot l’any:

De 13 a 14 h

De 16 a 17 h

Resta de barris
(d’octubre a maig)

Resta de barris
(de juny a setembre)
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A LES 
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EL NOSTRE
FUTUR,

Recollida de residus per a 
comerços i grans generadors.

Oficina d’Atenció Ciutadana
Pl. Església, 1
Tel. 936 651 150
www.castelldefels.org /recicla

Deixalleria fixa
Horari:
De dilluns a divendres:
de 8.30 a 13.30 h i de 15.00 a 18.00 h

Dissabtes:
De l’1 d’octubre al 31 de maig:
De 8.30 a 14.30 h i de 15.30 a 18.00 h

De l’1 de juny al 30 de setembre:
De 8.30 a 14.30 h i de 16.30 a 19.00 h

Adreça:
Ctra. de la Sentiu, 19. 08860 Castelldefels
Tel. 936 365 325

www.castelldefels.org/deixalleria

Envasos
Envasos lleugers buits. Brics. Llaunes.
Taps de plàstic o metàl·lics. Bosses de
plàstic. Paper d’alumini. Safates de
porexpan.

Objectes de plàstic que no són envasos (joguines, penjadors...).
Càpsules de cafè (amb cafè dintre). Pots de pintura o productes 
químics. Petits electrodomèstics. Tòner.

Sí No

Tens dubtes? Entra a castelldefels.org/recicla

Vidre
Envasos de vidre
buits sense taps.

Gots, copes i plats de cristall o ceràmica.
Cristall, vidre pla o miralls. Bombetes o
fluorescents.

Sí No

Tens dubtes?
 Entra a castelldefels.org/recicla

Resta

Tens dubtes?
 Entra a castelldefels.org/recicla

Puntes de cigarreta. 
Compreses. Bolquers. 
Restes d’escombrar.
Papers encerats. 
Sorra de gats.

Tot el que es pot reciclar.

Sí No

Perquè Castelldefels sigui la ciutat neta i sostenible 
que desitgem, els establiments que generen quan-
titats importants de residus (botigues, bars i 
restaurants, hotels, supermercats, residències, 
fruiteries…) hi tenen molt a dir.

Per això, des de l’Ajuntament donem un nou impuls 
a la recollida comercial de residus, ampliant horaris 
i donant facilitats als establiments perquè puguin 
fer un bon ús del servei.

Properament, a més de la recollida porta a porta 
del paper i cartró comercial, anirem un pas més 
enllà prestant un servei porta a porta d’altres 
fraccions.

Què diu la normativa?
La separació de residus és obligatòria per a 
tothom i no està permès deixar-los a la via 
pública. Incompllir qualsevol d’aquestes dues 
normes està sancionat amb una multa de fins 
a 600 euros.

Pots consultar el text complet de l’Ordenança 
de Neteja i l’Ordenança de Civisme i de l’Ús de 
l’Espai Públic a: castelldefels.org/recicla.

Recorda:

És important respectar l’horari 
d’abocament de cada fracció.

Resta
On va? Al contenidor gris.

Què hi posem?
Tot allò que no es pugui reciclar. 
Hem de reduir al mínim aquesta fracció! 
Recorda lligar bé la bossa per evitar males 
olors. El volum màxim de les bosses és de 
80 l.

Què NO hi posem?
Caixes de fusta i de plàstic, safates de pòrex, 
envasos industrials, etc. no van al conteni-
dor de la resta. Porta’ls a la deixalleria!

Quan l’hem de treure?

Resta

Tens dubtes?
 Entra a castelldefels.org/recicla

Puntes de cigarreta. 
Compreses. Bolquers. 
Restes d’escombrar.
Papers encerats. 
Sorra de gats.

Tot el que es pot reciclar.

Sí No
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