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Servei d’Atenció al Ciutadà
Plaça d’Espanya, 1

977 58 58 00

Servei de Mediació 
Comunitària 

Plaça d’Espanya, 1
977 44 41 17

Telèfons d’interès 
Ajuntament de Tortosa

Oficina del Nucli Antic
(PinCAt)

Carrer de la Rosa, 17
977 44 06 96

Promoció Econòmica 
Àrea de Comerç

Plaça d’Espanya, 1
977 58 58 33

Per més informació podeu 
visitar la pàgina web:

www.tortosa.cat



De dilluns a dissabte entre les 7.00 h 
i les 22.00 h amb un màxim de 12 hores 

al dia

1 de gener, 1 de maig,                                                    
11 de setembre, 25 de desembre

Festes locals*
Dilluns de Pasqua Granada (juny)• 

Dilluns de la Cinta (setembre) • 
* Podeu revisar el calendari festiu de l’any en curs a www.tortosa.cat

Pastisseries, rebosteries, xurreries, 
pa, plats preparats, premsa, flors,

plantes i venda de combustible

Sense limitació d’horari o de dies de   
tancament obligatori

Comerços d’alimentació de menys de 
150 m2

Sense limitació d’horari, excepte els dies de 
tancament obligatori

24 i 31 de desembre tancament màxim 20 h.
Locutoris

De 8.00 h a 24.00 h, sense limitació de dies de 
tancament obligatori

Bars i restaurants

De 6.00 h a 2.30 h 
Divendres, dissabtes i vigilies de les 6.00 h 

fins les 3.00 h
Sense limitació de dies de tancament obligatori

Quan puc obrir el comerç?

Dies de tancament obligatori 
anuals

Establiments exclosos de 
l’horari general

No tireu al terra restes de 
menjar, xiclets, ...

Utilitzeu els 
contenedors de 

recollida selectiva

No aparqueu el cotxe damunt la 
vorera

Deixeu pas als vianants

cuidar la ciutat és cosa de tots

Metalls i llaunes
Bosses de plàstic, ampolles i 
garrafes, llaunes, safates de 

porexpan,....

Cartró i paper
Diaris, revistes, cartró, fulls, 

sobres,...

Vidre
Ampolles sense taps,

envasos de vidre i 
altres pots

Orgànic
Restes de menjar i restes 

vegetals

Resta
Bolquers, pals de fregar, 

brossa d’aspiradora, 
residus d’escombrar, ...

Al carrer no es pot escopir, orinar 
ni defecar

Els objectes voluminosos s’han 
de dur a la deixalleria, o també:

L’Ajuntament té a la vostra disposició • 
un servei gratuït de recollida a 
domicili d’objectes voluminosos i cartró 
dels comerços: 977 59 74 77
Si l’objecte està en bon estat, podeu • 
trucar al servei de recollida gratuïta a 
domicili de CARITAS: 977 44 19 00

Deixeu les bosses de brossa dins 
el contenedor

Entre les 20.00 h y les 22.00 h

Propietaris de gossos
Es responsabilitat vostra recollir els 
excrements de les vostres mascotes

Comunitat de veïns
Respecteu les hores de descans, entre les  • 
22.00 h i les 8.00 h
No molesteu amb música alta, crits,...• 
No instal·leu als balcons aparells d’aire acondi-• 
cionat ni antenes parabòliques
Respecteu les normes de la vostra comunitat• 

Al mercat de Tortosa hi ha 
un servei de recollida d’objectes 
petits com: piles, mòbils, petits 
electrodomèstics, oli domèstic, ...
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