
ENVASOS ENVASOS I BOSSES DE

PLÀSTIC, BRICS I LLAUNES,
Q SAFATES POREXPAN, PAPER

ALuMlNl, POTS DE IOGURT,
XAPES I TAPES DE METALL
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BOLQUERSICOMPRESES,
EXCREMENTS D'ANIMALS,

RESTES DE CERÀMICA, CENDRA l
BURILLES DE CIGARRETES, POLS

D'ESCOMBRAR
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Al contenidor
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Sabies que un plàstic pot trigar més de 500 anys en
degradar-se? Quan utilítzem el contenidor groc, evitem
que els envasos contaminin la natura i permetem que es
transformin en nous envasosi plàstics. Aproximadament
el 10ş/o de les nostres escombraries les podem dipositar
al contenidor groc, com ara les Ilaunes, tetra-brícks,
ampolles de plàstig envasos de plàstic, embolcalls. ..

El rebuig o resta és aproximadament el 25% dels residus
generats a Palafolls i no es poden ni reciclar ni reutilitzar,
així que s'acabaran tractant a la planta de residus per ser
incineratsi posteriorment dipositats a l'abocador controlat.
És important que no hi Ilencem coses que poden ser
reciclades, ja que sinó estem encarint el preu que paguem
els palafollencs per la recollida d'escombraries i reduïm la
vida de l'abocador.

El vídre representa el 8ş/o dels residus que produ'ím
a casa. Del contenidor verd es poírsrta .:l 115(. nlantpçes piami

de tractament on es tornaran a fondre oer íer noves
ampolles o envasos de vidri
El vidre reciclat és molt més barat econòmicament
iambiental.
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Al contenidor

BLAU

PAPER DE DIFERENTS

TIPUS, CAIXES DE CARTRÓ
(PLEGADES), DIARIS I

REVISTES, SOBRES
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Al contemdor í '5"7 %
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RESTES DE MENJAR, RESTES DE
FRUITA I VERDURA, CLOSQUES

D'OU, LLuMlNS, TAPS DE SURO,
PAPER DE CUINA, TOVALLONS DE

PAPER I RESTES D'lNFUSIONS
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RESTES DE
JARD,INERIA
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BRANQUES DE PODA,
FULLES SEQUES, FULLES

VERDES DE PLANTES,
PINASSA, GESPA TALLADA

Es pot portar a la deixalleria on es farà compost i terra
vegetal pels horts ijardins.

El 12ş/o del total de residus que Ilencem a les escombraries
és paper i cartró. Per poòer aprofitar bé l'espai del
contenidor blau, cal dipositar el cartró ben plegat. És
moltimportant recïclar aquests residus perquè s'aprofiten
amb molta facilitat per fer de nou paperi cartró.
Fabricar paper i cartró reciclat evita la tala d'arbres
ila contaminació de l'aigua.
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El residu orgànic és tot el que procedeix del menjar, i
representa el 50'/o del total dels residus que gerierem les
famílies. Quan aquest residu va a parar a l'abocador és el
responsable delslíquids contaminantsi deles males olors.
A Palafolls el podeu dipositar al contenidor marró, on es
tractarà per transformar-lo en adob per a l'agricultura.
Les restes orgàniq ues vegetals també les podeu compostar
a casa en un compostador, on es transformaran en
compost (adob natural) que podem utilitzar per les
riostres plantes ijardí.
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Podeu contacta r amb l'Aju ntament perquè us les passem
a recollir per casa el dia concertat.

Podeu fer autocompostatge a casa; en aquest cas, podem
convertirles restes de jardineria, de verduresi fruites en adob
per a les nostres plantes. L'ajunta ment ofereix compostadors
i bonifícacions a la taxa de la brossa a les persones que fan
autocompostatge. També presta, de manera gratu'íta, una
biotrituradora per a trinxar branques petites.
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