Per què un Sistema de Gestió Ambiental
(SGA) en el mercat de Palafrugell?
És una eina de gestió
per
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comportament
ambiental. Ens ajuda
a conèixer els consums d’aigua, energia, materials
i residus i a planificar objectius per a la seva

RESIDUS ÉS
RESPONSABILITAT DE TOTS

reducció.
També

SEPARAR BÉ ELS NOSTRES

ens

serveix

a

millorar

la

imatge

corporativa i a donar un valor afegit en el mercat

EN EL MERCAT DE PALAFRUGELL

municipal.

COM SEPARAR I
GESTIONAR
MILLOR ELS
RESIDUS DEL
MERCAT

POSEM EL NOSTRE GRA DE
SORRA PER CONTRIBUIR A LA

RECORDEU!
- Dipositeu

els

residus

en

els

llocs

convinguts i ben collocats, així facilitem la

MILLORA DEL MEDI
AMBIENT A PALAFRUGELL

feina al personal encarregat de la recollida i
la neteja i millorem la imatge del mercat.
- Fomenteu la venta de productes a granel i
l’ús de bosses de roba, cabassos o carretons
enlloc de bosses de plàstic d’un sol ús, així
disminuïm

la

generació

de

residus

despesa econòmica que representa.
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3. CAIXES DE PLÀSTIC, CARTRÓ,

els aparells elèctrics i electrònics que ja no

Per a les parades de fruita i verdura, deixeu

funcionen es poden

les caixes ben apilades al lloc on teniu la parada

portar a l’establiment

i sense restes d’orgànica. D’aquesta manera

on es van comprar o bé

facilitem

la

feina

al

personal

de

E SPE C I AL S

Les bombetes de baix consum i fluorescents i

FUSTA O POREXPAN

1.MATÈRIA ORGÀNICA

R E S I D US

neteja

i

lliurar-los a la

millorem la imatge del mercat.

Deixalleria Municipal.

Per a les parades de la carn i del peix, les

Els envasos de plàstic

caixes de porexpan o de fusta s’han de deixar

buits dels residus especials i que continguin el

ben apilades en les gàbies de la sala de residus

distintiu “punt verd” s’han de dipositar en

del mercat del peix. Les caixes de cartró o de

el contenidor groc. Aquells envasos que no

En el mercat es genera una gran quantitat
de

restes

d’orgànica.

Aquelles

peces

malmeses de fruita o verdura
i les restes de peix i carn que
no es poden aprofitar poseules

dins

d’una

bossa

compostable ben tancada i
llenceu-la

a

dins

plàstic s’han de dipositar dins dels contenidors

que encara continguin

de recollida selectiva.

dels

Els residus del mercat en xifres

contenidors marrons.

(representació en pes)

Recordeu de tancar en clau el contenidor per

tinguin aquest distintiu o bé

productes de residus especials
cal portar-los a la Deixalleria
Municipal.

Maig 2011 – Abril 2012

evitar que s’usi com a paperera o s’hi

INFORMACIÓ

aboquin altres residus.

24%

DEIXALLERIA
2. REBUIG
Camí Vell de Tamariu

Aquelles restes que no es poden reciclar,
bosses brutes de peix, pols d’escombrar,
papers encerats bruts de carn, entre d’altres,
s’han de dipositar dins d’una bossa de plàstic
en els contenidors de rebuig soterrats de la
Plaça del Priorat Santa Anna.

6%
60%
4%

Tel. 972306186
ORGÀNICA
CARTRÓ

6%

ENVASOS
FUSTA
REBUIG

De dilluns a divendres: 8:00 a 19:00 h
Dissabtes: 9:00 a 18:00 h
Diumenges: 10:00 a 13:00 h

