
Un projecte ambiciós pensant en el futur, els
vilatans i vilatanes, i la millora de la qualitat de
l’espai públic.

Paper òfset reciclat 100%
Procés de fabricació sense clor i

sense blanquejants òptics

Nou servei de recollida
selectiva a Sant Andreu

de Llavaneres

Un servei de recollida amb moltes millores

 Implantació
de la recollida
selectiva de la
fracció orgànica
a tot el munici-
pi. Els residus orgànics
representen aproximada-
ment el 40% dels residus
municipals. Recollits se-
lectivament es transfor-
men en adob orgànic.

 Instal·lació
de la recollida
amb conteni-
dors soterrats.
Un sol punt de recollida
amb un contenidor per a
cada tipus de residu que
permet llençar la brossa
durant les 24 hores del
dia.

 Serveis de
propera implan-
tació:
nou servei de recollida
de voluminosos, restes
vegetals i deixalleria
mòbil.

Totes les restes vegetals i animals que generem mentre cuinem i deixem al plat
després de menjar són restes orgàniques. Cal separar aquestes restes perquè,
posteriorment, puguin convertir-se en adob orgànic.

Recollida selectiva de la fracció orgànica És molt fàcil Recollida amb contenidors soterrats a tot
el municipi

ORGÀNICA

•Restes de fruita, verdura,
carn i ossos

•Closques d’ous, fruites 
seques i marisc

•Marro de cafè i restes 
d’infusions

•Taps de suro, paper de 
cuina, tovallons de paper
usats, restes de plantes,
flors seques i serradures

ENVASOS

•Tota mena d’envasos
i bosses de plàstic 
d’ús domèstic

•Brics i llaunes de 
begudes i conserves

•Embolcalls 
plastificats i d’alumini

•Safates de porexpan
alimentari

VIDRE

• Ampolles

• Pots i objectes
de vidre

• Gots i copes
de vidre trencats

• Envasos de vidre 
nets i sense taps

PAPER I CARTRÓ

•Diaris, revistes
i papers

•Capses i embalatges
de cartró

REBUIG

• Restes d’escombrar

• Bolquers
i compreses

• Cendra i burilles
de cigarretes

• Excrements d’animals

• Restes de ceràmica
Closques d’ous,
fruites seques i

marisc

Ossos i espines,
restes de carn, peix

i menjar en mal estat

Restes de fruita
i verdura

Taps de suro, paper
de cuina, marro de ca-
fè i petites restes de
plantes i flors seques

Separeu bé les restes
orgàniques i poseu-les
en una bossa. Utilitzeu
preferentment bosses
compostables fetes de
blat de moro, ja que es
degraden igual que les
restes orgàniques.

Utilitzeu el cubell
que us regalem per
separar les restes de
menjar.

Sabíeu que...?

Els ciutadans que facin com-
postatge domèstic amb els
residus orgànics rebran una
bonificació del 25% sobre la
taxa d'escombraries, prèvia
certificació.

Si feu un mínim de 12 visites
anuals a la deixalleria, també
rebreu una bonificació del
25% sobre la taxa d’escom-
braries.

Per a més informació
OFICINA D'ATENCIÓ
AL CIUTADÀ (OAC):
93 702 36 00

En tots els actes
us lliurarem,
gratuïtament,
el cubell per a
la recollida de la
fracció orgànica
presentant el
tiquet adjunt.

Tiquet vàlid, únicament, per a 1 habi-
tatge. Presenteu aquet tiquet en el
moment de recollir el cubell.

Benvolguts,

El proper dia 8 de maig s’inicia el nou servei de recollida
de residus municipals amb tot un seguit de millores que
us volem donar a conèixer amb aquest paquet informatiu.

Amb aquest comunicat, us volem recordar que tingueu
present els canvis que es realitzen en el model de
recollida, que inclou el nou servei de recollida de la
fracció orgànica i la implantació de contenidors soterrats.

Així mateix, us convidem als actes informatius per tal
que conegueu, amb tot detall, aquests importants canvis
del servei públic de recollida. Estem convençuts que
són un pas endavant pels ciutadans de Llavaneres.

Esperant la vostra participació i col·laboració, us saludem
cordialment.

Regidoria de Medi Ambient

L’Ajuntament de Llavaneres posa en marxa el nou model
de recollida selectiva de residus a tot el municipi.

Un model de recollida que pretén augmentar
considerablement la recollida selectiva i reduir els
residus destinats a incineració i dipòsit controlat.

Un model innovador amb un sol punt de recollida amb un
contenidor soterrat per a cada tipus de residu.

Actes informatius
• Dijous 11 de maig, a les 20.30 h, a can Badrinas

• Divendres 12 de maig, a les 20.30 h, a la biblioteca municipalUs regalem
un cubell especial
per a la recollida
de matèria orgànica
Podeu obtenir gratuïtament
aquest cubell quan assistiu a
les xerrades informatives, al
punt informatiu o al visitar
l’exposició.

Tanmateix, podeu obtenir el
cubell a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament, a
partir del dia 8 de maig.

Punt informatiu
• Dijous 11 de maig, de 16 a 20 h, al pàrquing, davant de l’estació de RENFE

• Divendres 12 de maig, de 9 a 13 h, al mercat i, de 16 a 20 h, a la plaça de la Vila

• Dissabte 13 de maig, de 9.30 a 13.30 h, a la glorieta davant de ca l’Alfaro

• Dissabte i diumenge 27 i 28 de maig a la Fira d’entitats

Un sistema adaptat al ritme de vida actual: sense límit
d’horari per llençar la brossa i que redueix les males olors.

Recordeu:
Seleccioneu correctament els residus a la vostra llar.

Els residus orgànics s’han de llençar amb la bossa tancada.

Cal posar cada residu dins el corresponent contenidor per facilitar
la seva recollida i mantenir les àrees en bon estat.

Només cal que feu la correcta separació d’aquests residus
i els deixeu a la porta de casa els dies assenyalats.

Feu un ús preferent d’aquest servei per a les dues fraccions,
usant només els contenidors soterrats en cas de necessitat.

Deixeu els residus al portal del vostre domicili entre
les 21 i les 23 h dels següents dies:

Matèria orgànica: dimarts, dijous i diumenge

Rebuig: dilluns i divendres

Recordeu:
Deixeu les bosses lligades a dins d’un cubell els
dies de recollida corresponents.
Els altres residus (paper i cartró, envasos i vidre)
els heu de dipositar als contenidors soterrats.

Us recollim la fracció orgànica
i el rebuig... a la porta de casa!

Amb un dipòsit especial
per la recollida de piles
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menjar.

Sabíeu que...?

Els ciutadans que facin com-
postatge domèstic amb els
residus orgànics rebran una
bonificació del 25% sobre la
taxa d'escombraries, prèvia
certificació.

Si feu un mínim de 12 visites
anuals a la deixalleria, també
rebreu una bonifica ció del
25% sobre la taxa d’escom-
braries.

Per a més informació
OFICINA D'ATENCIÓ
AL CIUTADÀ (OAC):
93 702 36 00

En tots els actes
us lliurarem,
gratuïtament,
el cubell per a
la recollida de la
fracció orgànica
presentant el
tiquet adjunt.

Tiquet vàlid, únicament, per a 1 habi-
tatge. Presenteu aquet tiquet en el
moment de recollir el cubell.

Benvolguts,

El proper dia 8 de maig s’inicia el nou servei de recollida
de residus municipals amb tot un seguit de millores que
us volem donar a conèixer amb aquest paquet informatiu.

Amb aquest comunicat, us volem recordar que tingueu
present els canvis que es realitzen  en el model de
recollida, que inclou el nou servei de recollida de la
fracció orgànica i la implantació de contenidors soterrats.

Així mateix, us convidem als actes informatius per tal
que conegueu, amb tot detall, aquests importants canvis
del servei públic de recollida. Estem convençuts que
són un pas endavant pels ciutadans de Llavaneres.

Esperant la vostra participació i col·laboració, us saludem
cordialment.

Regidoria de Medi Ambient

L’Ajuntament de Llavaneres posa en marxa el nou model
de recollida selectiva de residus a tot el municipi.

Un model de recollida que pretén augmentar
considerablement la recollida selectiva i reduir els
residus destinats a incineració i dipòsit controlat.

Un model innovador amb un sol punt de recollida amb un
contenidor soterrat per a cada tipus de residu.

Actes informatius
• Dijous 11 de maig, a les 20.30 h, a can Badrinas

• Divendres 12 de maig, a les 20.30 h, a la biblioteca municipalUs regalem
un cubell especial
per a la recollida
de matèria orgànica
Podeu obtenir gratuïtament
aquest cubell quan assistiu a
les xerrades informatives, al
punt informatiu o al visitar
l’exposició.

Tanmateix, podeu obtenir el
cubell a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament, a
partir del dia 8 de maig.

Punt informatiu
• Dijous 11 de maig, de 16 a 20 h, al pàrquing, davant de l’estació de RENFE

• Divendres 12 de maig, de 9 a 13 h, al mercat i, de 16 a 20 h, a la plaça de la Vila

• Dissabte 13 de maig, de 9.30 a 13.30 h, a la glorieta davant de ca l’Alfaro

• Dissabte i diumenge 27 i 28 de maig a la Fira d’entitats

Un sistema adaptat al ritme de vida actual: sense límit
d’horari per llençar la brossa i que redueix les males olors.

Recordeu:
Seleccioneu correctament els residus a la vostra llar.

Els residus orgànics s’han de llençar amb la bossa tancada.

Cal posar cada residu dins el corresponent contenidor per facilitar
la seva recollida i mantenir les àrees en bon estat.

Només cal que feu la correcta separació d’aquests residus
i els deixeu a la porta de casa els dies assenyalats.

Feu un ús preferent d’aquest servei per a les dues fraccions,
usant només els contenidors soterrats en cas de necessitat.

Deixeu els residus al portal del vostre domicili entre
les 21 i les 23 h dels següents dies:

Matèria orgànica: dimarts, dijous i diumenge

Rebuig: dilluns i divendres

Recordeu:
Deixeu les bosses lligades a dins d’un cubell els
dies de recollida corresponents.
Els altres residus (paper i cartró, envasos i vidre)
els heu de dipositar als contenidors soterrats.

Us recollim la fracció orgànica
i el rebuig... a la porta de casa!

Amb un dipòsit especial
per la recollida de piles


