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La gestió dels residus al nostre municipi és, a voltes una matèria difícil 
d’explicar per la diversitat de sistemes articulats: segons la tipologia de 
residu, la ubicació de diferents punts de recollida en el territori o segons la 
condició d’usuari en què es generi.

Aquest llibret que teniu a les mans pretén ser una eina clarificadora a la 
ciutadania - tant si sou un usuari domèstic com un usuari comercial-, s’hi 
relacionen el conjunt de serveis prestats i la millor manera de sol.licitar 
aquells que són concertats.

Us animem a consultar tota aquesta informació i a fer-ne el millor ús 
possible!

Introducció
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Com gestiono els meus residus?

Aneu seguint el camí que us marca segons sigueu un 
usuari domèstic o comercial i segons la tipologia de residu 
que vulgueu gestionar. L’arbre de decisions us portarà cap 
a l’opció correcta.

USUARI DOMÈSTIC

USUARI COMERCIAL
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Recollida domèstica
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Porta a porta

El sistema de recollida porta a porta es troba actualment 
implantat a la zona centre de la vila. Els habitatges han 
de deixar els residus davant de casa seva uns dies i hores 
determinades, separats selectivament, amb uns cubells 
-blanc i marró- que es proporcionen des de l’Ajuntament. 

Veieu el calendari de recollida:

Àmbit Porta a Porta

5

DILLUNS DIMARTSD IMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTED IUMENGE

DE 20 A 22h - HORARI PER TREURE ELS RESIDUS

ÉS OBLIGATORI TREURE SEMPRE EL CUBELL AMB LA FRACCIÓ CORRECTA.

Les compreses, els bolquers i els excrements d’animals domèstics es poden treure cada dia de recollida en una bossa a part.

Recollida de residus porta a porta

ENVASOS

ORGÀNICA

PAPER I CARTRÓ

RESTA

ENVASOS

ORGÀNICA

ENVASOS

ORGÀNICA

VIDRE

ORGÀNICA

DIA SENSE
RECOLLIDA

DIA SENSE
RECOLLIDA

https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=d5749e6af6b1a7c388e23a4b9d902f08&3D=false#18/41.91585/3.16435
https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=d5749e6af6b1a7c388e23a4b9d902f08&3D=false#18/41.91585/3.16435
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IMPREMTA Tríptic A4 recollida domestica contenidors selectiva.pdf   1   18/07/2022   18:46:05

Localització contenidorsContenidors de selectiva

Excepte la zona centre, la resta del municipi de Palafrugell 
es gestiona a través de la recollida selectiva en 
contenidors a la via pública. Els ciutadans han de dipositar 
els residus, separats prèviament, segons la fracció que 
correspongui.
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https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1t3SDk875BhdVOst07rrAVveVp7gN080&ll=41.90934343181858%2C3.1727359999999827&z=13
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1t3SDk875BhdVOst07rrAVveVp7gN080&ll=41.90934343181858%2C3.1727359999999827&z=13
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Els habitatges turístics han de facilitar la informació correcta de 
la gestió de residus als seus llogaters. Des de l’Ajuntament us 
proporcionem el material de comunicació necessari.

Habitatges d’Ús Turístic (HUT) Vídeo Infografia

Equipa el teu habitatge amb el 
sistema de separació que millor 
s’hi adapti.

Vine a recollir el material informatiu 
a l’Àrea de Qualitat Urbana.
-Infografia
-Imant

Col·loca la informació en un lloc 
visible per al llogater.

1 2 3
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https://youtu.be/6_QVzEEQ_kI
https://residus.palafrugell.cat/wp-content/uploads/2022/11/CARTELL_PALAFRUGELL_TURISTIC.pdf
https://youtu.be/6_QVzEEQ_kI
https://residus.palafrugell.cat/wp-content/uploads/2022/11/CARTELL_PALAFRUGELL_TURISTIC.pdf


8

La recollida de mobles i trastos vells

Quan cal desfer-se d’un objecte o moble de gran volum, 
podem sol·licitar el servei de recollida concertada de 
trastos o bé portar-los a la deixalleria.

Formulari de sol·licitud

Amb l’aplicació Palafrugell al mòbil, 
sol·licita la recollida de trastos la 
data que millor et convingui.

També pots trucar al 900 100 810, 
en horari d’atenció de la deixalleria.

Treu els trastos a l’adreça indicada, 
la nit anterior al dia de recollida.

Si portes els trastos a la deixalleria, 
pots sumar aportacions a la targeta
d’usuari i gaudir de bonificacions a 
la taxa de residus.

RECOLLIDA A LA DEIXALLERIARECOLLIDA CONCERTADA A DOMICILI 21
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https://www.ambiental.city/form/palafrugell
https://www.ambiental.city/form/palafrugell
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Formulari de sol·licitudRecollida de la poda

Les restes de poda són restes de residu verd o llenyós, provinents de la sega, 
l’esporga i el desherbatge de patis i jardins. Aquesta fracció no pot anar als 
contenidors del carrer, ja que cal donar-los un tractament de triturat i compostatge 
diferenciat. Podem fer servir algun dels tres sistemes de gestió següents:
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1. Sol·licita el compostador.

2. Recull-lo a la deixalleria.

3. T'expliquem la millor manera de fer compostatge 
a casa.

RECOLLIDA CONCERTADA A DOMICILI1 RECOLLIDA A LA DEIXALLERIA2 
El servei municipal et pot recollir les restes 
vegetals a la porta de casa.

1. Recull els big-bags a la deixalleria.

2. Omple els sacs.

3. Fes la sol·licitud de recollida.

4. Deixa els sacs davant de casa la nit anterior a la 
recollida.

La poda s'ha de lliurar 
dins de saques 
big-bags, sacs, bosses 
o lligada en farcells.

El volum màxim per a 
cada recollida són      
2 m3.

1. Porta la poda directament a la deixalleria.
2. Acumula entrades amb la targeta d'usuari.

PRACTICA L’AUTOCOMPOSTATGE3 Si sou una COMUNITAT DE MÉS DE 5 VEÏNS 
o un JARDINER PROFESSIONAL

Porteu la poda:

·A la deixalleria, abonant les taxes 
corresponents o bé..

·Contacteu amb un gestor de residus vegetals 
homologat.

NO ÉS PERMÈS:

x  Cremar restes vegetals sense el permís 
corresponent.
x  Dipositar la fracció vegetal als 
contenidors.
x  Abandonar la fracció vegetal al terra.

A través de l’APP
A través de l’APP

https://www.ambiental.city/form/palafrugell
https://www.ambiental.city/form/palafrugell
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Compostatge casolà

L’Ajuntament fomenta la pràctica del compostatge 
casolà oferint compostadors gratuïts als 
ciutadans, a més d’assessorament continuat per 
aconseguir un bon compost.

Manual d’ús
del compostador 

Formulari de
sol·licitud

1. Sol·licita el compostador a través del tràmit a la 
seu electrònica de l’Ajuntament de Palafrugell.

2. Des de l’Àrea de Qualitat Urbana ens posarem en 
contacte amb tu per quedar un dia, explicar-te’n el 
funcionament i anar-lo a buscar a la deixalleria.

3. Instal·la’l a casa i ja pots començar a fer 
compostatge.
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https://residus.palafrugell.cat/wp-content/uploads/2021/05/GUIA-COMPOSTATGE-PALAFRUGELL.pdf
https://residus.palafrugell.cat/wp-content/uploads/2021/05/GUIA-COMPOSTATGE-PALAFRUGELL.pdf
https://residus.palafrugell.cat/wp-content/uploads/2021/05/GUIA-COMPOSTATGE-PALAFRUGELL.pdf
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El tèxtil usat també ha de rebre el tractament 
adequat i fomentar-ne al màxim la seva reutilització.

Recollida d’oli usat Recollida de tèxtil

L’oli vegetal que utilitzem per cuinar, no es pot llençar 
per l’aigüera. Portant-lo a reciclar, habitualment se’n 
recupera la major part com a biocombustible.

Localització 
contenidors

Localització 
contenidors

1. A casa separem el tèxtil en bosses 
tancades

2. Les dipositem als contenidors específics 
de la via pública o a la deixalleria

1. A casa separem l’oli i el posem en una ampolla 
buida, podem utilitzar un embut per ajudar-nos

2. Dipositem l’ampolla ben tapada, als 
contenidors taronges o a la deixalleria

Vine a buscar un 

embut a l’Àrea de 

Qualitat Urbana!
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https://www.mostrarium.com/es/-5tDAlnn
https://www.mostrarium.com/es/-5tDAlnn
https://www.mostrarium.com/es/-5tDAKOj
https://www.mostrarium.com/es/-5tDAKOj
https://www.mostrarium.com/es/-5tDAKOj
https://www.mostrarium.com/es/-5tDAlnn
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Recollida comercial
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La recollida comercial porta a porta

Si ets un establiment comercial, posem a la teva 
disposició el servei de recollida selectiva porta a porta de 
les fraccions orgànica, vidre, cartró i envasos lleugers. 

Vídeo Calendari de 
recollides

ÉS OBLIGATORI:

·Deixar els residus en els punts de recollida 
establerts per l’Ajuntament.

·Desar els contenidors i els residus dins 
l’establiment fins a l’hora establerta per a la 
recollida.

·Entrar els contenidors dins l’establiment 
després de la recollida per evitar molèsties a la 
via pública.

·Mantenir els contenidors nets i en bon estat.

·Que els residus estiguin ben classificats. 

·No es poden utilitzar els contenidors de la via 
pública, llevat en el cas del rebuig.

Com s’han de treure les diferents fraccions?

RESTA
·Diposita aquells residus que no es poden 
classificar als contenidors ubicats a la via 
pública. 
·Prohibit utilitzar les papereres.

ENVASOS
·Preferentment amb bossa groga o 
semitransparent.

ORGÀNICA
·Preferentment amb 
funda compostable.

VIDRE
·Treure’n els taps.
·Buidar-ne la matèria orgànica 
i els líquids de l’interior.
·Les restes de ceràmica, gres i 
gots trencats van a la RESTA

PAPER i CARTRÓ
·Sempre ben plegat.

VOLUMINOSOS i ALTRES
·Utilitza la DEIXALLERIA MUNICIPAL

OLIS USATS
·Cal que et posis en contacte amb un gestor 
de residus homologat que recollirà l’oli al teu 
establiment.
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https://youtu.be/qlLPs6qswLU
https://residus.palafrugell.cat/recollida-residus-comercos/
https://residus.palafrugell.cat/recollida-residus-comercos/
https://youtu.be/qlLPs6qswLU
https://residus.palafrugell.cat/recollida-residus-comercos/
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Recollida comercial al polígon industrial

Si el teu establiment comercial es troba situat al polígon 
industrial de Palafrugell i el residu és assimilable a domèstic, 
pots fer servir algun dels tres sistemes establerts.
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Existeixen diferents punts de contenidors 
de 5 fraccions (orgànica, envasos, vidre, 
cartró i rebuig) ubicats a la via pública.

CONTENIDORS A 
LA VIA PÚBLICA

PORTA A PORTA DEIXALLERIA

Per a residus provinents majoritàriament 
de les oficines i serveis administratius.

Es realitza a les activitats de restauració i 
cafeteries o altres grans productors de 
residus municipals per al cartró, vidre, 
envasos i orgànica.

La recollida es fa davant dels establiments 
uns dies i horaris determinats per a cada 
fracció.

Cal posar-se en contacte amb l'Àrea de 
Qualitat Urbana per acordar-ne la recollida.

Els altres residus generats s'han de 
portar a la deixalleria municipal. 
Residus especials en petites quantitats, 
voluminosos, embalatges, runes
i vidre armat.

Cal obtenir prèviament la
TARGETA D'USUARI

Camí Vell de Tamariu s/n
972 30 61 83

1 2 3 
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Altres serveis
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La deixalleria municipal

La deixalleria és el centre de transferència dels residus 
municipals que es generen a les nostres llars i en petites 
activiats econòmiques i que, principalment, no tenen 
recollida específica al carrer. Aquests residus es dirigeixen 
cap al millor tractament disponible.

Localització

 Oberta de:

Dilluns a dissabte de 8 a 13 h i de 15 a 20 h.
Diumenges i festius, tancat.

Residus admesos

CARTRÓ

RUNES

FERRALLA

NEVERES

PILES

VIDRE

VOLUMINO-
SOS

INFORMÀTICA

PODA

OLIS MINE-
RALS

ENVASOS

ELECT. LÍNEA 
BLANCA

PETITS ELEC-
TRODOMÈSTICS

FUSTES

OLIS VEGETALS CÀPSULES 
DE CAFÈ

TARGETA D’USUARI

Per accedir a la deixalleria, hauràs de portar la targeta 
d’usuari. Per obtenir-la cal:

1. Anar a l’OAC amb una factura de l’aigua del teu habitatge.

2. Allà et lliuraran la targeta al mateix moment.

3. Cada vegada que vagis a la deixalleria, passa-la pel lector 
de l’oficina.

4. Cada aportació sumarà per poder gaudir de la bonificació 
de la taxa de residus, que s’aplicarà automàticament si 
compleixes amb el nombre d’aportacions indicades a les 
ordenances.

L’any 2023 canviarà el sistema d’identificació d’usuaris!

ATENCIÓ!
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Camí Vell de Tamariu s/n

https://maps.app.goo.gl/bWenRmpBhnhT9LJR6
https://maps.app.goo.gl/bWenRmpBhnhT9LJR6
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Prevenció de l’embrutiment per orins de gos

Si ets propietari d’un gos, des de l’Àrea de Qualitat Urbana 
et proporcionem el lot de neteja per a quan surtis a 
passejar amb la teva mascota.

Quan surtis recorda d’agafar el lot.
Si s’embrut la via pública, recull les 
femtes o aplica aigua allà on calgui. Gaudim plegats del carrer net!

Vine a buscar el 

material a l’Àrea de 

Qualitat Urbana!
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Eines al servei de la ciutadania
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Avinguda de Josep Pla, 9 - 17200 Palafrugell
972 613 139
qualitaturbana@palafrugell.cat
residus.palafrugell.cat

Contacte

https://residus.palafrugell.cat/


La vostra col·laboració és molt important per 
assolir els nivells de reciclatge que volem per 

Palafrugell!


