Camp 5 Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
Actuació 5.6: Instal!lació d’una Deixalleria Mòbil
Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació:
Ubicada en diferents espais oberts del sector (carrer Carrilet - Campillos, voltants de la
Plaça dels Esports)
Descripció de l’actuació:
Adquisició d’una deixalleria mòbil (Model 1 de la Norma Tècnica de Deixalleries). Es
definirà un calendari d’ubicacions de la deixalleria en els punts de més afluència de
veïns. En aquest calendari també es programarà la visita a les escoles per fomentar
l’aportació de residus per part de l’alumnat i les seves famílies. La deixalleria comptarà
amb la figura d’un encarregat d’instal•lar el mòdul i atendre els usuaris.
Objectius:
Incrementar les quantitats recollides selectivament de residus de procedència
domèstica, especialment pel que fa als residus especials.
Beneficiaris:
Totalitat de població del sector.
Dotació econòmica prevista:
69.000’00 "
Any
Ajuntament
Fons
Altres
2012
34.500’00 "
34.500’00 "
Calendari de desplegament:
2011 / 2012
Organisme o àrea responsable:
Àrea de Medi Ambient.
Indicadors de realització:
Percentatge d’actuacions executades / actuacions programades.
Indicadors de resultat/impacte:
Nombre usuaris de la Deixalleria. Kg recollits.

Camp 5 Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
Actuació 5.7: Recollida de la fracció orgànica de procedència
domèstica
Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació:
Totalitat de l’àmbit del sector.
Descripció de l’actuació:
Implantació de la recollida de la fracció orgànica (form) de procedència domèstica. El
sistema mitjançant el qual es realitzarà la recollida el determinarà allò que conclogui la
Diagnosi del sistema de recollida selectiva de Palafrugell, estudi iniciat l’any 2008 amb
la voluntat de conèixer les mesures de potenciació de l’actual sistema de recollida
selectiva.
Objectius:
Reduir la quantitat de fracció orgànica que es destina a dipòsit controlat mitjançant la
recollida selectiva i la destinació a planta de compostatge.
Beneficiaris:
Totalitat població del sector.
Dotació econòmica prevista:
100.000’00 "
Any
Ajuntament
Fons
Altres
2011
37.005,34 "
12.994,66 "
2012
12.994,66 "
37.005,34 "
Calendari de desplegament:
2011 / 2012
Organisme o àrea responsable:
Àrea de Medi Ambient.
Indicadors de realització:
Percentatge d’actuacions realitzades / total actuacions programades.
Indicadors de resultat/impacte:
Kg form recollits / habitant sector, Kg form recollits selectivament / kg totals residu
generat

