
Petita guia per a reciclar bé
els residus i fer Palafolls

més net i sostenible

palafolls.cat

A l’Ajuntament i als establiments 
col·laboradors que disposen de 
contenidors piràmide especials
Si es llencen incontroladament, les piles són molt 
contaminants, ja que alliberen metalls pesants que 
contaminen el sòl, l’aigua, l’aire i els éssers vius. A 
l’Ajuntament, al CAP, a les escoles i a diversos comerços 
del municipi trobareu el contenidor piràmide. També les 
podeu portar a la deixalleria. Les bateries grosses, com 
les de cotxe, cal portar-les  sempre a la Deixalleria.

PILES DE TOTES MIDES I 
TIPUS, INCLOSES LES PILES 

BOTÓ, BATERIES PETITES
PILES i         
BATERIES

Us els recollim a       
casa, o bé els porteu     
a la deixalleria
Si teniu trastos vells, podeu portar-los a la deixalleria 
municipal, o bé us els passarem a buscar per casa, 
gratuïtament. En aquest cas, cal trucar a l’Ajuntament, T. 
937 620 043, o bé enviar el formulari que trobareu al web 
municipal, per concretar dia de la recollida, indicant 
nom, adreça, telèfon i què s’ha de recollir. 

El seu abandonament al costat dels contenidors o a 
la natura, dóna mala imatge del nostre municipi, i 
pot ser sancionat als infractors fins a 3.000 €.

MOBLES VELLS, 
ELECTRODOMÈSTICS, 

MATALASSOS I OBJECTES 
QUE NO CABEN ALS 

CONTENIDORS

TRASTOS
VELLS i
VOLUMINOSOS

Al contenidor de roba, 
o bé ho porteu a la 
deixalleria

La roba i les sabates, que ja no voleu usar, podeu deixar-
les en qualsevol dels contenidors especials per a roba 
usada que hi ha al municipi. Podeu consultar la seva 
ubicació a la web municipal i a l’Ajuntament.

També podeu portar la roba i el calçat a la deixalleria.

TOTA LA ROBA I 
CALÇAT QUE JA NO 

VOLEU USAR
ROBA OLIS DE CUINAR I/O 

FREGIR, OLIS DE 
MOTOR, PINTURES, 

FLUORESCENTS... 

L’oli és un residu especial que cal separar de la resta de residus. 
Mai l’hem de tirar per l’aigüera o el lavabo perquè dificulta la 
depuració de les aigües del clavegueram. En canvi si duem l’oli 
a la deixalleria es podrà filtrar per fabricar olis de màquines i 
sobretot biodièsel, un nou combustible més ecològic per als 
cotxes, que contamina menys que el gasoil.
Pots de pintura, biocides, fluorescents, olis de motor,... Es tracta 
de residus generalment molt contaminants que s’han de portar 
a la deixalleria per la seva correcta gestió.

S’han de portar a la

DEIXALLERIA

OLIS I
ALTRES
RESIDUS

CONSULTA SOBRE RESIDUS I 
RECICLATGE A PALAFOLLS
I si no saps què fer amb un residu, 
et proposem que contactis amb 
nosaltres i t’ajudarem a gestionar-lo 
adequadament per tu, i pel medi.
Àrea de medi ambient

T. 937 620 043 en hores d’oficina.
residus@palafolls.cat

DEIXALLERIA DE PALAFOLLS MANCOMUNADA
C/Estany, s/n - Pol.Industrial Can Patalina - 08380 Malgrat de Mar · T. 93 761 98 18

Carrer Estany

PALAFOLLS

Sant
LluísAv. Francesc  

Sanllehí i B.

«N-II
 B-682

BV-6002

Horaris
De maig a octubre
Dilluns a dissabte
de 10 a 13 i de 17 a 20h
Diumenge de 10 a 14

De novembre a abril
Dilluns a dissabte
de 10 a 13 i de 16 a 19h
Diumenge de 10 a 14

Podeu consultar una 
guia més extensa de 
que fer amb els residus 
i la ubicació de tots els 
contenidors de Palafolls a:
www.palafolls.cat

Imprès en paper reciclat



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

A la deixalleria

Podeu contactar amb l’Ajuntament perquè us les passem 
a recollir per casa el dia concertat. 

O bé, us els recollim a casa

Podeu fer autocompostatge a casa; en aquest cas, podem 
convertir les restes de jardineria, de verdures i fruites en adob 
per a les nostres plantes. L’ajuntament ofereix compostadors  
i bonificacions a la taxa de la brossa a les persones que fan 
autocompostatge. També presta, de manera gratuïta, una 
biotrituradora per a trinxar branques petites.

O bé, compostatge a casa

BRANQUES DE PODA, 
FULLES SEQUES, FULLES 

VERDES DE PLANTES, 
PINASSA, GESPA TALLADA

RESTES DE 
JARDINERIA

Sabies que un plàstic pot trigar més de 500 anys en 
degradar-se? Quan utilitzem el contenidor groc, evitem 
que els envasos contaminin la natura i  permetem que es 
transformin en nous envasos i plàstics. Aproximadament 
el 10% de les nostres escombraries les podem dipositar 
al contenidor groc, com ara les llaunes, tetra-bricks, 
ampolles de plàstic, envasos de plàstic, embolcalls…

Al contenidor

GROC

ENVASOS I BOSSES DE 
PLÀSTIC, BRICS I LLAUNES, 

SAFATES POREXPAN, PAPER 
ALUMINI, POTS DE IOGURT, 
XAPES I TAPES DE METALL

ENVASOS

El 12% del total de residus que llencem a les escombraries 
és paper i cartró. Per poder aprofitar bé l’espai del 
contenidor blau, cal dipositar el cartró ben plegat. És 
molt important reciclar aquests residus perquè s’aprofiten 
amb molta facilitat per fer de nou paper i cartró. 
Fabricar paper i cartró reciclat evita la tala d’arbres 
i la contaminació de l’aigua.

Al contenidor

BLAU

PAPER DE DIFERENTS 
TIPUS, CAIXES DE CARTRÓ 

(PLEGADES), DIARIS I 
REVISTES, SOBRES

PAPER i 
CARTRÓ

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 
incinerats i posteriorment dipositats a l’abocador controlat. 
És important que no hi llencem 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. 

Al contenidor

GRIS

BOLQUERS I COMPRESES, 
EXCREMENTS D’ANIMALS, 

RESTES DE CERÀMICA, CENDRA I 
BURILLES DE CIGARRETES, POLS 

D’ESCOMBRAR

REBUIG

El residu orgànic és tot el que procedeix del menjar, i 
representa el 50% del total dels residus que generem les 
famílies. Quan aquest residu va a parar a l’abocador és el 
responsable dels líquids contaminants i de les males olors. 
A Palafolls el podeu dipositar al contenidor marró, on es 
tractarà per transformar-lo en adob per a l’agricultura.
Les restes orgàniques vegetals també les podeu compostar 
a casa en un compostador, on es transformaran en 
compost (adob natural) que podem utilitzar per les 
nostres plantes i jardí.

Al contenidor

MARRÓ

RESTES DE MENJAR, RESTES DE 
FRUITA I VERDURA, CLOSQUES 

D’OU, LLUMINS, TAPS DE SURO, 
PAPER DE CUINA, TOVALLONS DE 

PAPER I RESTES D’INFUSIONS

ORGÀNICA

El vidre representa el 8% dels residus que produïm 
a casa. Del contenidor verd es porta a les plantes 
de tractament on es tornaran a fondre per fer noves 
ampolles o envasos de vidre. 
El vidre reciclat és molt més barat econòmicament 
i ambiental.

Al contenidor

VERD

AMPOLLES
I POTS DE VIDREVIDRE


