
O aceite que utilizamos para fritir alimentos e o das latas de

conserva é un dos residuos que máis contaminan. Estímase que

1 litro de aceite contamina 1.000 litros de auga xa que este crea

unha capa que dificulta o intercambio de osíxeno, o que afecta á

fauna dos nosos humedais, ríos e acuíferos.

Se unha persoa xera arredor de 4 litros de restos

de aceites vexetais ó ano que tira polos

desaugadoiros da súa casa, as máis de

350.000 persoas que viven na provincia de

Lugo estarán contaminando máis de 1.400

millóns de litros de auga ó ano.

Verter o aceite polos desaugadoiros

das nosas casas, provoca danos nas

tuberías, obstrucións e malos

cheiros, tamén dificulta e

encarece o mantemento das

depuradoras aumentando os

custos, o que nos afecta

todos!.

Recollida de
aceite vexetal

de uso doméstico
no concello

de Outeiro de Rei

Sabías que...?
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Concello de

Outeiro de Rei

Puntos de recollida de aceites usados:

Guillar(no cruzamento da estrada do Piago coa de Guillar).

Outeiro de Rei (Rúa do Concello).

Vilela (no cruzamento da estrada de Castro coa que vai á igrexa).

Mosteiro (no cruzamento da estrada de Mosteiro coa que vai á igrexa).

Francos (no Campo da Festa).

Para calquera anomalía na recollida de lixo:

982 393 281
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CONCELLO DE OUTEIRO DE REI



Se recollemos  o aceite...

Reduciremos a contaminación das augas
evitando que os aceites cheguen ós ríos
afectando á calidade das súas augas.

Impulsaremos a produción de
enerxías renovables, xa que se poderá
producir biodiesel, carburante que
axuda a diminuír as emisións de
contaminantes á atmosfera.

Favoreceremos a mellora da eficacia
da depuradora de augas residuais e
con iso diminuiremos os custos de
depuración das augas.

Poderemos reciclalo para a
creación de xabóns, pinturas,
vernices, ou como abono orgánico
para agricultura ou a xardinería.

ACEITE

MOTOR

Aceites de orixe vexetal
usados en frituras e asados.
Aceites de cociña estragados
ou caducados.

Manteca de cocho e outras
graxas animais.

Aceites de alimentos envasados
(sardiñas, atún..).

Aceites de motor, lubricantes
e outras graxas industriais.

Pechar ben a botella para evitar estragos.

Como reciclamos o aceite?

SI NON

Botellas de plástico ou garrafas
de ata 5 litros co aceite recollido.

Botellas e tarros de vidro co
aceite recollido.

Debemos prestar atención a...

Recóllese o aceite
usado en botella
de plástico.

Deposítase o
envase no
contedor laranxa.

Servizo de recollida
Centro de transferencia

Fabricación de biodiesel e
outros produtos.

Que podemos introducir no contedor laranxa?


