
MOTIUS LEGALS

A partir de 2012, els municipis catalans hauran d’aconseguir recuperar el 55% de la matèria

orgànica que produeixen amb un nivell d’impropis (materials que no corresponen)
INFERIOR al 15% (a desembre de 2008 Llavaneres estava en un 32%!).

MOTIUS ECOLÒGICS

Si no separem correctament la matèria orgànica, aquesta fracció es transporta fins

a la planta de tractament i, un cop allà, cal tornar a transportar els impropis fins a

la incineradora, duplicant els viatges amb els camions i, per tant, duplicant
l’emissió de gasos de CO2, que és el principal causant del canvi climàtic. 
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Campanya per una bona recollida de la matèria orgànica

QUINS MATERIALS ES SEPAREN AMB LA
MATÈRIA ORGÀNICA

SÍ NO
• restes de fruites i verdures

• closques d’ou, pellofes i closques de fruits secs

• marro del cafè i bosses d’infusions

• ossos i restes de carn

• espines i restes de peix, closques de marisc

• menjar sòlid en mal estat, pa sec

• paper de cuina, mocadors usats

• bolquers, compreses i tampons

• vidres, plàstics, papers, cartrons, llaunes

• material tèxtil (roba, vestits) 

• bastonets per netejar les orelles

• tovalloles humides

• residus de cures domèstics (tiretes, esparadrap,

benes, gasses, cotó)

• flors seques o pansides

• males herbes, gespa, petites branques

d’esporga, fullaraca

• serradures

• altres materials sanitaris (preservatius,

maquinetes d’afaitar, raspall de dents)

• residus de la neteja de casa (pols d’escombrar,

bosses d’aspiradores)

• burilles i cendres de cigarretes

• cendra de la llar de foc o estufa

• draps de cuina

• tovallons de paper bruts de productes de neteja

• excrements d’animals 
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MOTIUS ÈTICS

La fracció orgànica representa més d’una tercera part del total de la producció de residus, és un material
biodegradable que es pot separar fàcilment i utilitzar com a recurs, retornant-lo a la terra com a adob i no

com a residu irrecuperable.

MOTIUS ECONÒMICS

Per cada 1% d’impropis que s’aporten a la matèria orgànica, el cost del tractament

de la fracció orgànica augmenta en més de 1.000 euros a l’any. Així doncs, el 32%
d’impropis ha representat un sobrecost al 2008 de més de 32.000 euros!!! A

banda d’això, disminueixen els ingressos indirectes per reciclatge des de la Generalitat

de Catalunya, augmenta el preu del transport... Tot això obliga a augmentar les
taxes i, per tant, la repercussió d’aquest augment recau en el mateix ciutadà. 

PER QUÈ CAL SEPARAR CORRECTAMENT
LA MATÈRIA ORGÀNICA

S’ha de posar al cubell marró de la cuina, preferiblement

dins d’una bossa compostable.

(Podeu passar pels punts d’informació o per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà

de l’Ajuntament i si dieu tres exemples del que s’ha de separar a la matèria

orgànica rebreu un paquet de bosses gratuïtament).



Tot el material que no es pot recollir separadament es diposita al contenidor de REBUIG  o bé es recull  amb el
servei Porta a Porta (per tenir més informació sobre aquest servei, podeu trucar al 93 702 36 00). Aquest  material
no es pot reciclar i el seu destí final és la incineradora de Mataró.

L’objectiu de la gestió de residus és reduir al màxim aquesta fracció, separant acuradament tots els materials
recuperables (orgànics, vidre, envasos, paper i cartró), que són més del 70% en pes del total de residus que produïm.
Aquesta fracció és la més cara de gestionar, per tant, quant més materials separem correctament, millor serà el
balanç econòmic del servei i menor serà l’augment de les taxes.

Dins de la fracció de rebuig, cal posar-hi:

• bolquers i compreses
• restes de pols d’escombrar
• burilles de cigarretes
• excrements d’animals domèstics
• restes de ceràmica
• petites joguines de plàstic
• paper brut

El compostatge és un procés natural que fa que el material orgànic que es separa

en la recollida selectiva es converteixi en adob per a les plantes i, d’aquesta manera,

torni directament a la terra. Aquest procés es pot fer a nivell casolà,  sempre i quan

es controli i es faci un seguiment correcte de tot el procés.

A Sant Andreu de Llavaneres, hi ha alguns veïns que fan el compostatge a casa (al

jardí, a l’hort o al terrat). Així s’evita que aquest material s’hagi de transportar fins

a la planta de tractament i, a canvi, els ciutadans que fan el compostatge a casa

aconsegueixen una reducció del 25% de la taxa d’escombraries.

Si hi esteu interessats truqueu al telèfon 93 702 36 00 i us informarem.

FRACCIÓ VEGETAL
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La fracció vegetal són les restes de jardineria i poda com: branques, fulles, herba,
plantes sense terra o restes de l’hort. Materials que es poden degradar
biològicament, com la matèria orgànica, mitjançant el compostatge.

Les restes d’aquesta fracció de petites dimensions es poden recollir juntament amb
la matèria orgànica (en els contenidors soterrats o amb la recollida Porta a Porta). 

Per a les restes de jardineria de grans dimensions es pot demanar el servei gratuït
Porta a Porta, trucant al 902 102 084 on us donaran dia i hora per passar a recollir
el material dins d’un màxim de 5 bosses industrials.

Una altra opció és portar la fracció vegetal directament a la deixalleria de Sant Andreu de Llavaneres, oberta de
dimarts a dissabte matí i tarda i els diumenges només al matí.

Deixalleria de Sant Andreu de Llavaneres
Torrent de les Bruixes, s/n (Properament al c/Indústria, a la Zona Industrial)
Tel: 937 928 474

Si realitzeu un mínim de 12 visites a la deixalleria podreu tenir una reducció del 25% en la taxa d’escombraries
(per a més informació truqueu al 93 702 36 00). 

COMPOSTATGE CASOLÀ

per a més informació: 

tel. 93.702.36.00 

web: www.santandreudellavaneres.cat

Recollida selectiva amb contenidors soterrats a tot el municipi on, a banda de la matèria orgànica, els ciutadans

poden separar:

FRACCIÓ DE REBUIG

RECOLLIDA SELECTIVA

VIDRE:  

ampolles, pots, envasos de vidre nets i sense taps (amb

un dipòsit especial per les piles).

PAPER I CARTRÓ: 

diaris, revistes i papers, capses i embalatges de cartró

(ben plegats).

ENVASOSVIDRE
PAPER 

I CARTRÓ

ENVASOS:  

tot tipus d’envasos, ampolles i bosses de plàstic, llaunes

de conserves i begudes, brics, embolcalls d’alumini,

safates de “porexpan” alimentari.


