Separo bé,
diposito cada residu
on toca

Separo bé, diposito
cada residu on toca
Per contribuir al reciclatge i per mantenir net l’espai públic, separem
els residus en contenidors de quatre colors diferents, seguint el model
de RESIDU MÍNIM. Els tenim a prop de casa, majoritàriament soterrats
i agrupats en illes de contenidors.

Tot i que a Castellbisbal no tenim contenidor groc, reciclem els
envasos plàstics i metàl·lics ja que portem
la brossa inorgànica
a la Planta de Triatge
de Molins de Rei on
se’n selecciona el que
es pot recuperar. De
fet, així reciclem més
envasos que amb el
model convencional
de cinc contenidors.

MARRÓ per a la brossa orgànica: restes de
menjar, paper de cuina, marro de cafè, restes de jardineria petites, etc. Sempre en bossa compostable! Ves a buscar-ne un paquet
cada mes al Punt Verd, a la Deixalleria mòbil,
al Casal de la Gent Gran o a Can Margarit.
VERD FOSC I GROC per a la brossa inorgànica: envasos de plàstic, llaunes, brics, paper
d’alumini, xapes i taps metàl·lics i de plàstic.
Pols d’escombrar, burilles de cigarreta, excrements d’animals, bolquers i compreses, etc.
BLAU per al paper i cartró: fulls de paper,
diaris i revistes, caixes de cartró ben plegades, sobres i cartes, cartronet.
VERD CLAR per al vidre: ampolles i pots de
vidre sense tap.

Deixo els mobles
on i quan toca

Deixo els mobles
on i quan toca
Si tenim mobles, trastos vells o electrodomèstics dels quals ens volem
desprendre, no els abandonem al costat dels contenidors. Castellbisbal disposa d’un servei gratuït de recollida domiciliària de voluminosos.

1. Truqueu al telèfon 93 771 17 45.
2. Acordeu la data de recollida.
Si ho preferiu,
recordeu que també
podeu portar aquest
tipus de residus a la
Deixalleria municipal.

3. Agrupeu correctament els mobles per
facilitar la feina a qui els hagi de recollir.
4. Deixeu els objectes a la porta de casa en la
data acordada.

Deixo l’esporga
dins del sac, on i
quan toca

Deixo l’esporga
dins del sac, on i
quan toca
Si a casa tenim jardí o hort i sovint generem gran quantitat de restes
vegetals (branques, fulles, gespa o d’altres), no les abandonem al carrer
ni col·lapsem els contenidors. Castellbisbal disposa d’un servei gratuït de
recollida domiciliària d’esporga.
1. Aneu a la Deixalleria a buscar sacs
d’1 m3; haureu de deixar-hi una fiança de
5 euros per cada sac (la fiança es retornarà íntegrament al tornar els sacs).
Si sou de les
urbanitzacions de
Can Santeugini i
Costablanca, us
portem a casa
els sacs per a la
recollida d’esporga.
Només heu de trucar
al 93 771 17 45.

2. Quan tingueu els sacs plens d’esporga,
truqueu al 93 771 17 45.
3. Acordeu data de recollida.
4. Deixeu els sacs d’esporga a la porta de
casa i us els vindran a buscar.
Recordeu que aquest tipus de residus orgànics també els podeu portar a la Deixalleria
municipal.
I, si esteu interessats a fer compost a casa,
contacteu amb nosaltres enviant un correu
electrònic a mediambient@castellbisbal.cat
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específics

Vaig a la Deixalleria si
no hi ha contenidors
específics
Els residus especials, tòxics o perillosos (fluorescents, olis de motor, pintures i coles, etc.) o aquells per als quals no hi ha contenidors específics
al carrer (mobles, electrodomèstics, fusta, runa, ferralla, etc.) cal dur-los
a la Deixalleria.
Fent ús d’aquest servei i presentant la targeta d’usuaris, podem tenir una bonificació en la
taxa metropolitana de tractament de residus
que es paga a través del rebut de l’aigua.
HORARI HIVERN
(d’octubre a març):
Dl-dv: 9.30-14.00 h
i de 16.00-19.00 h
Ds i dg: 9.00 -14.00 h
HORARI ESTIU
(d’abril a setembre):
Dl-dv: 9.30-14.00 h
i de 15.30-18.30 h
Ds i dg: 9.00 -14.00 h

Si encara no teniu targeta d’usuari, porteu a la
Deixalleria la factura de l’aigua amb les dades
del titular del contracte (nom, cognom, núm. de
contracte de l’aigua) i us la faran allà mateix.
Si sou d’una urbanització podeu utilitzar també
la Deixalleria mòbil. Informeu-vos de les ubicacions i del calendari establert trucant al 93 771
17 45.

Soc responsable
de la meva mascota

Soc responsable de
la meva mascota
Tenir un animal de companyia és una experiència que comporta un seguit de compromisos, tant amb la nostra mascota com amb la societat.
Els propietaris hem de garantir la salut, el benestar i unes condicions
higièniques correctes de l’animal.
Sorolls i molèsties: Hem de vigilar els nostres
animals i prendre les mesures necessàries per
evitar molèsties al veïnat. Al carrer, els gossos
han d’anar sempre lligats.
El Centre d’Atenció
d’Animals Domèstics
gestiona el servei de
recuperació d’animals perduts i en
facilita la recuperació als propietaris.

Excrements i orins: Hem de recollir-ne sempre
els excrements, tant a la via pública com a les
zones d’esbarjo per a gossos (pipicans). La sanció
per no compliment pot ser de fins a 300 €. Hem
de procurar no embrutar façanes ni mobiliari
urbà. Es recomanable diluir els orins amb aigua
per garantir la salubritat de la via i espais públics.

TELÈFON
93 772 27 79

Registre al cens: Tots els gossos, gats o fures
s’han d’identificar amb xip i inscriure al registre
municipal d’animals de companyia.

HORARI
Dl-dv: 10.00 a 12.30 h
i de 18.00 a 20.00 h
Ds: 10.00 a 13.00 h

Gossos potencialment perillosos: Necessiten
una llicència per a la seva tinença i conducció. En
espais públics i comunitaris, han de dur morrió.

Reparo,
reutilitzo i redueixo
els residus

Reparo, reutilitzo i
redueixo els residus
L’any 2017 vam generar una mitjana de 419 kg de residus per habitant, és a
dir, més de 8 kg de residus a la setmana! Aquests residus, sovint difícils i
costosos de tractar, suposen un greu perjudici per al medi ambient, però
també un important cost econòmic i social que assumeix la ciutadania.

Durant les nostres
celebracions i festes,
fem ús de la vaixella
reutilitzable de la
Deixalleria!
És un servei fàcil,
econòmic i còmode.
A més, gratuït per
a totes les entitats.
Informeu-vos-en trucant al 93 771 17 45.

El millor residu és el que no es produeix! En el
moment de la compra podem prevenir residus
mitjançant hàbits senzills de consum responsable. Utilitzem el carretó, cabàs o bossa reutilitzable o fem llista de la compra, entre d’altres.
Allarguem la vida dels productes: Abans de
llençar un objecte, podem reparar-lo o transformar-lo, participant als tallers de prevenció
de residus i sessions d’assessorament per a
l’autoreparació que fem al Punt Verd. Informeu-vos de la programació prevista.
I, si realment no volem un objecte en bon estat,
el podem portar a l’Espai d’Intercanvi i ús compartit del Punt Verd perquè el puguin aprofitar
altres persones. Aquí hi podeu portar les coses
que ja no necessiteu i trobar-hi tot allò que us
fa falta.

Sempre que puc, em
moc en transport
públic

Sempre que puc,
em moc en
transport públic
Sempre que puguem, quan ens hem de desplaçar a Barcelona o altres
localitats properes, o bé, per moure’ns pel municipi, fem-ho en transport públic! A Castellbisbal, tenim dues estacions de tren i busos urbans i interurbans que garanteixen una mobilitat sostenible i eficient.
Estació de tren de rodalies (RENFE): Línia R4:
Barcelona-Terrassa en un sentit i Martorell-Vilafranca en l’altre. Línia R8: UAB-Granollers.
Més informació
sobre les línies i
horaris del transport
públic a:
www.castellbisbal.
cat/guia-del-municipi/transport-public
I a l’App
“Castellbisbal A prop”

BUS urbà (de color groc): enllaça amb l’estació
de tren de RENFE. Línia L1: Connecta cada 20 minuts el nucli urbà amb l’estació. Línia L2: Connecta les urbanitzacions residencials amb el nucli
urbà i amb l’estació (freqüència entre 1-2 hores).
BUS interurbà: línies que connecten amb localitats properes. Línia C6: Entre Castellbisbal i Rubí.
Línia C7-C2: Entre Castellbisbal i l’Hospital de Terrassa. Línia L67: Entre Castellbisbal-Molins de Rei i
Barcelona (Diagonal). Línia L66: Entre Castellbisbal
i Sant Andreu de la Barca. Línia N41-N51: Nocturna entre Barcelona (Pl. Catalunya) i Castellbisbal.
Estació de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: Línies S4 i S8: Martorell-Baix Llobregat.

