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 ORGÀNICA 
SI RECICLEM BÉ, ECONÒMICAMENT SOM MÉS SOSTENIBLES.

Posem atenció amb la MO, 
tots hi guanyem!
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La bona recollida selectiva de la Matèria ORGÀNICA, 
una cosa de tots!
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ORGÀNICA Matèria 

Fem de Llavaneres un municipi cada cop més
sostenible i respectuós amb el medi ambient



La Matèria Orgànica és el residu d'origen animal o vegetal que es pot 
biodegradar de manera fàcil i tornar com a adob de plantes. Correspon 
majoritàriament a les restes de menjar de casa i el material vegetal dels 
nostres jardins.

QUÈ ÉS LA MATÈRIA ORGÀNICA (MO)?

Un cop recollida degudament, 
aquesta matèria orgànica es 
trasllada a un centre de tractament 
especialitzat, on passa per un 
procés de compostatge que la 
converteix en adob per a la seva 
utilització en els camps de conreu.

QUÈ SE'N FA D'AQUESTS RESIDUS?

Fulles i restes de plantes
Peles de fruita
Restes del menjar: carn, peix, 
verdura...
Marro del cafè
Bosses d'infusions o te
Tovallons de paper (cel·lulosa)
Taps de suro 

 Separa correctament la matèria orgànica, tot són beneficis!  
LA TEVA IMPLICACIÓ I COMPROMÍS ÉS FONAMENTAL 

1. De les 1.429’9 tones de MO recollides 
l'any 2016 a LLavaneres, 341’79 eren residus 
impropis.

2. Aquesta distribució errònia va comportar 
una despesa addicional de 14.000 euros: 
un cop dipositada en la fracció que no li 
correspon, cal separar-la i transportar-la 
de nou cap a la planta de residus de Mataró.

3. A causa de la mala qualitat de la MO 
recollida, Llavaneres va deixar de rebre 
30.000 euros en ajuts econòmics.

4. Llavaneres, com la resta dels municipis 
catalans, està obligat a assolir al 2020 
l’objectiu del 60% de recollida selectiva. 
Actualment, el poble se situa en el 59,35% 
(Dades ARC).

Màquina d’afaitar
Rodet per pintar (brotxa)
Motxilla
Filtre d’aspiradora
Carregador de mòbil
Pots d’esprais
Ceràmica
Càpsules de cafè
Tovalloletes

QUÈ POTS LLENÇAR AL CONTENIDOR MARRÓ? QUÈ NO POTS LLENÇAR AL CONTENIDOR MARRÓ?

... encara hi ha
molta feina a fer!

L’estalvi d’emissions de gasos a 
l’atmosfera, gràcies a la recollida 
selectiva de la FORM, va ser de 
384,52 tones de CO2 l’any 2016 a 
Llavaneres.

SABIES QUE...


