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QUÈ ÉS LA FRACCIÓ VEGETAL?

 Æ Restes de gespa del jardí, 
pinassa, flors seques, 
fullaraca,...

 Æ Resta de poda d’arbres i 
arbustos, branques.

 

A BEGUR GESTIONEM  
CORRECTAMENT LA FRACCIÓ VEGETAL

La fracció vegetal representa més d’un 5% en pes dels  
residus municipals. La bona gestió i la valorització d’aques-
ta comporta grans beneficis ambientals:
- Estalviar recursos i millorar la qualitat dels sòls.
- Reduir els residus biodegradables als dipòsits controlats  
i plantes incineradores.
- Reduir el risc d’incendis.

PETITA, NO LLENYOSA I TOVA

GRAN, LLENYOSA I DURA

↑ En contenidor  
de 240 l

↑ En farcell

Són els residus orgànics d’origen vegetal que es poden 
degradar biològicament. 

TIPUS DE FRACCIÓ VEGETAL COM S'ENTREGA?
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QUÈ SE N’OBTÉ DE LA FRACCIÓ VEGETAL?

BIOMASSA PODA TRITURADA ADOB O COMPOST

S'utilitzen com 
encoixinat en zones 
ajardinades. Retenen 
la humitat del sol i 
eviten el creixement 
de males herbes.

Fertilizant per a la 
terra per a fer-la més 
rica i productiva.

Valoritzacio com a 
combustible (font 
d'energia renovable)

PORTAR-LA A LA  
DEIXALLERIA MUNICIPAL

QUÈ CAL FER DE LA FRACCIÓ 
VEGETAL SI SÓC JARDINER?

De dilluns a dissabte de 8.30 a 13 h.  
Dimecres i divendres de 14.30 a 18 h. 
Camí de les Pedreres, 6. · Begur 
T. 606 542 384 o 972 64 23 10  
(ext. 244)

Els jardiners no poden dipositar la fracció vegetal a 
les àrees d’emergència.

Les tarifa per 
dipositar la fracció 
vegetal a la deixal-
leria és de 50 € per 

cada tonelada
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QUÈ CAL FER DE LA FRACCIÓ VEGETAL 
SI SÓC PARTICULAR?

POTS FER COMPOSTATGE

2. PORTAR-LA A LA 
DEIXALLERIA O 
ÀREA D’EMERGÈNCIA

Per sol·licitar un compostador escriu  
un correu electrònic a pap@begur.cat  
o truca a l’Àrea de Medi Ambient  
(872 214 977) i per gestionar l'entrega 
a través del Consell Comarcal del Baix 
Empordà. De dilluns a dissabte 

de 8.30 a 13 h. 
De dimecres a diven-
dres de 14.30 a 18 h

 Æ Adquirir un contenidor per la 
recollida de la fracció vegetal 
tova enviant un correu electrònic 
a pap@begur.cat o trucant a 
l’Àrea de Medi Ambient (872 214 
977).

 Æ Descarrega’t l’aplicació móvil 
Civiwaste i activa l’usuari (per 
consultes: https://begur.cat/
serveis/mediambient/residus/
civiwaste/)

1.UTILITZAR EL SERVEI PORTA A PORTA

Com fer 
compostatge  
casolà

Tens tres opcions:

 Æ Diposita la fracció vegetal tova 
dins el contenidor (sense bossa) 
o fes un farcell amb la fracció 
vegetal dura 

 Æ Sol·licita el servei de recollida  
a través de l’aplicació móvil  
Civiwaste. Revisa el correu  
electrònic per conèixer el dia i 
hora assignat de recollida.

 Æ Treu el contenidor o farcell a 
la porta de casa el dia i hora 
assignat per la seva recollida
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Els habitatges unifamiliars generadors de la fracció vege-
tal tova i/o la fracció vegetal dura, així com les comunitats 
de fins a un màxim de 5 habitatges particulars.

*En el cas de la fracció vegetal dura estem treballant per 
obtener poda trituda com a material estructurant pel com-
postatge casolà.

QUÈ NO ESTÀ PERMÈS I ÉS SANCIONABLE?

Dipositar la fracció vegetal al con-
tenidor per a la fracció rebuig i/o 
orgànica del Porta a Porta.

QUI POT SOL·LICITAR EL SERVEI PORTA A PORTA

Dipositar la fracció vegetal al terra 
de la via pública, sense contenidor o 
farcell.

Cremar les restes vegetals sense 
prèvia comunicació a l’Ajuntament i 
dipositar les cendres als contenedors 
de fracció vegetal del servei Porta a 
Porta.

Dipositar runes o cendres als conte-
nidors de fracció vegetal, ubicats a 
les àrees d’emergència.



L’app civiwaste et permetrà interac-
tuar amb l’Àrea de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Begur i sol·lici-
tar serveis extres a través del teu 
telèfon mòbil.

i Per consultes contactar o més informació 
Àrea de Medi Ambient (Espai Mas d’en Pinc) 
Pg. Carmen Amaya, 12. Begur · T. 872 214 977 · portaaporta.begur.cat


