RECICLEM LES RESTES

RECORDEM!
•

VEGETALS

No dipositem les restes vegetals

dins dels contenidors de rebuig o

les

abandonem a la via pública.
•

No llencem les restes vegetals ni

altres deixalles en un descampat o en
terrenys forestals. L’acumulació de restes
pot ocasionar un incendi, a més, pot afavorir la dispersió d’espècies allòctones
invasores repercutint negativament sobre
la vegetació autòctona.
•

Gestionem correctament els enva-

sos buits de productes fitosanitaris, portant-los a la deixalleria municipal.
•

Per a més informació:

Demanem

un

compostador

Àrea de Medi Ambient
Telèfon: 972613139

a

Correu electrònic:

l’ajuntament per fer el nostre propi adob.

mediambient@palafrugell.cat

Podem sollicitar bonificacions de la taxa

www.palafrugell.cat

d’escombraries per autocompostatge i ús

Seguiu-nos en el

de la deixalleria.

Deixalleria Municipal
Camí Vell de Tamariu s/n
Telèfon: 972306186
Horari:
De dilluns a divendres de 8:00 a 19:00
Dissabtes de 9:00 a 18:00
Diumenges de 10:00 a 13:00

Els residus del nostre jardí

A les portes del bon temps, és el moment
adient per endreçar i arreglar les plantes

Què podem fer amb les restes vegetals?

Quan podem cremar les restes?

1.- Dipositem la fracció no llenyosa (gespa i

En zona urbana la crema de restes vegetals

fulles) en els contenidors marrons destinats a

no és permesa. La crema només es podrà fer

la recollida de la matèria orgànica.

en terrenys forestals o dins la franja de 500
metres que l'envolta. Per fer la crema és in-

que habiten en els jardins, els patis o els

dispensable

balcons de les nostres cases. Un manteni-

sollicitar-ne el permís, que es

derivarà a l'Oficina comarcal del Cos dels

ment adequat de la vegetació ens perme-

Agents Rurals. Per a més informació consulteu www.palafrugell.cat

trà gaudir d’un espai esplèndid!
Ara bé, els nostres jardins també comporten la generació d’uns residus que cal gestionar correctament. Un bon disseny del

2.-Portem la fracció llenyosa a la Deixalleria

jardí i una elecció adient de les espècies

Municipal o bé contracteu una empresa autorit-

vegetals ens ajudarà a disminuir significa-

zada per la seva recollida.

tivament les tasques de manteniment.

3.- Reciclem les restes vegetals en el jardí fent

Us donem diversos consells per millorar la

autocompostatge. Obtindrem un adob orgànic

gestió de les restes vegetals i altres resi-

de gran qualitat que ens servirà per fertilitzar

dus de jardineria, així evitarem imatges

les vostres plantes i evitarem l’ús d’adobs quí-

Què hem de fer amb els envasos

com aquestes que malauradament sovin-

mics. Podeu sollicitar un compostador a l’àrea

de productes fitosanitaris?

tegen en els nostres barris.

de Medi Ambient.
4.- Triturem la part llenyosa amb una biotrituradora per obtenir poda triturada. Aquesta poda triturada pot servir-nos com a substrat orgànic per evitar pèrdues d’aigua
creixement
adventícies.

del sòl o el
d’espècies

L’ús de productes fitosanitaris genera: residus
dels propis productes fitosanitaris, els productes sobrants i els envasos buits. Aquests residus són residus especials que han de rebre un
tractament especial, per això s’han de portar
a

la

Deixalleria

per

gestionar-los correctament.

