
1. Aneu a la Oficina d’Atenció 
Ciutadana amb un rebut de 
l’aigua o el contracte de 
subministrament d’aigua.

2. Us lliuraran la targeta al 
mateix moment. Aquesta 
targeta l’heu de portar cada 
vegada que aneu a la 
deixalleria per tal que les 
entrades quedin registrades.

3. Si teniu l’antic full amb
el registre entrades 
realitzades durant el 2018, 
lliureu-lo a la OAC i hi 
registrarem les entrades 
anteriors.

4. Amb aquest sistema la 
bonificació per ús de la 
deixalleria s’aplicarà 
directament a principi de 
l’any següent sense que 
calgui sol·licitar-la. En el 
cas dels rebuts domiciliats, 
la devolució serà a favor del 
titular del compte i en els no 
domiciliats serà a favor de 
qui recull la targeta.

1. Aneu a la Oficina d’Atenció 
Ciutadana amb el NIF de 
l’empresa.

2. Us lliuraran la targeta al 
mateix moment. Aquesta 
targeta l’heu de portar cada 
vegada que aneu al a 
deixalleria.

3. A principis d’any 
l’Ajuntament liquidarà al 
titular del local l’import 
corresponent als residus 
aportats durant l’any 
anterior (en cas que
s’hagin superat els límits 
exempts de taxa).

1. Aneu a la Oficina d’Atenció 
Ciutadana, on comprovaran si 
l’empresa està donada d’alta 
a Palafrugell al registre  de  
l’Impost d’Activitats 
Econòmiques (IAE).

Les empreses que no estiguin 
donades d’alta a l’IAE a 
Palafrugell només podran 
utilitzar la deixalleria quan 
siguin subministradors de 
bens de consum domèstic que 
hagin estat substituïts al 
domicili d’un particular.
En aquest cas l’entrada 
s’efectuarà amb les dades
de l’usuari domèstic 
corresponent.

2. Dipositeu 100 € de fiança, a la 
caixa de l’Ajuntament o bé a 
través del terminal que 
trobareu a la Oficina d’Atenció 
Ciutadana.

3. Us lliuraran la targeta al 
mateix moment. Aquesta 
targeta l’heu de portar cada 
vegada que aneu a la 
deixalleria.

4. Cada trimestre l’Ajuntament 
liquidarà l’import 
corresponent als residus 
lliurats.

5. La targeta tindrà una 
validesa de 5 anys. En cas que 
hi hagi una liquidació 
impagada es donarà de baixa.

USI
DOÈT

EMS U PU TA 
D’EMRI  ALGE

EMS U N AN A 
D’EMRI  ALGE
Empreses sense local i empreses que 
prestin serveis a particulars de Palafrugell



NOU SISTEMA D’ACCÉS
A L ILI 
DE FUL

COM ACONSEGUIR LA 
TARGETA D’USUARI

TÀIT ÉS 
SEL

Per  su 
doèt:

Si teniu el rebut d’escombraries 
domiciliat, rebreu la bonificació 
directament al vostre compte. 

En cas de no tenir el rebut 
domiciliat, rebreu una carta 
indicant que s’ha aprovat la 

bonificació i haureu de facilitar el 
número de compte on fer l’ingrés.

Per   ems u 
pa la  a 

Palge:
En el cas que es superi la 

quantitat de residus sense cost, la 
quantitat a pagar es cobrarà 

directament al titular del local.

Per   ems u 
no en  xa  

Palge:
Només caldrà anar a l’ajuntament 

a fer l’ingrés de la fiança. Per la 
resta de pagaments l’ajuntament 

enviarà factures trimestrals.

Horari Oficina
 d’Atenció Ciutadana

Dilluns, dimecres i divendres 
de 8.30 a 13.30 h

Dimarts i dijous
de 8.30 a 18 h

Avinguda Josep Pla, 9 

BOCAÓ R Ú E 
LA ALA

Els usuaris domèstics poden gaudir d’una 
bonificació del 30% sobre la taxa 

d’escombraries si utilitzen la deixalleria un 
mínim de 6 vegades durant l’any amb les 

següents condicions:

Aportar residus diferents dels que ja disposen de 
contenidors a la via pública (paper, vidre i envasos)

Les entrades que es produeixin durant la mateixa 
setmana es comptaran una única vegada.

Les entrades hauran d'estar distribuïdes com a 
mínim en 4 mesos diferents.

ALS IFIN 
Bonificació del 25% sobre la taxa d’escombraries 

per als usuaris que facin compostatge casolà. 

Els usuaris que facin compostatge casolà i us de 
la deixalleria la bonificació serà del 60%.


