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QUÈ GUANYEM SEPARANT ELS RESIDUS ORGÀNICS?

I SI NO LA SEPAREM CORRECTAMENT...?

La destinació del contenidor de fracció resta (color gris) és l’abocador o la 
incineradora i ocasiona greus impactes ambientals (contaminació de les 
aigües subterrànies i emissió de gasos contaminants, entre d’altres).

A més, aquest tractament té un cost molt elevat.

Si no reciclem la matèria orgànica estem malbaratant un recurs molt valuós i 
el municipi perd recursos econòmics que es podrien destinar a actuacions de 
millora ambiental.

I no oblidem que de nosaltres depèn: 
REDUIR  +  REUTILITZAR  +  RECICLAR

A Pallejà els grans productors
separem l’orgànica
per fer-ne compost!

Aprofitem els residus orgànics per fer-ne compost de qualitat. 
Per cada 100kg de residus orgànics recollits, obtenim 30kg de compost que 
ens permetran abonar 30m2 de camps de conreu.
Així evitaríem el consum de fertilitzants sintètics i d’energia.

Reduïm l’impacte ambiental i els efectes a la salut que causen si es porten 
a un abocador o s’incineren (aigües subterrànies i gasos contaminants).

Reduïm el cost de tractament i augmentem els ingressos que rep el 
municipi com a compensació per reciclar correctament la fracció orgànica. 
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RECICLAR L’ORGÀNICA



QUÈ HEM DE DIPOSITAR AL CONTENIDOR DE L’ORGÀNICA?

QUÈ SE’N FA DE L’ORGÀNICA?

Gairebé la meitat dels residus municipals són residus orgànics, tant 
de domicilis com de grans generadors (supermercats, fruiteries, escoles, 
restaurants, residències, etc.).
La fracció orgànica es tracta en plantes específiques de compostatge, on 
s’obté un adob natural anomenat compost. 
Actualment, la gran quantitat d’impropis que es troben al contenidor 
d’orgànica fa que aquesta fracció no pugui entrar a la planta de 
compostatge de Torrelles, sinó que s’ha de transportar a l’Ecoparc de 
Montcada, on s’extreu biogàs i se’n fa un material estabilitzat, que va 
directament a l’abocador.

SEPAREM BÉ L’ORGÀNICA 
PER OBTENIR UN COMPOST DE QUALITAT!

La Llei Reguladora de Residus 6/93, obliga a fer recollida 
selectiva i estipula que els establiments comercials s’han 
de responsabilitzar dels residus que generen i gestionar-
los selectivament, ja sigui mitjançant un gestor autoritzat 
o bé mitjançant el sistema que ofereix l’Ajuntament. 

QUÈ DIU LA NORMATIVA CATALANA DE RESIDUS?
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És molt important separar correctament aquesta fracció i evitar abocar-hi impropis (residus 
no orgànics que contaminen el compost) com poden ser llaunes, envasos de plàstic, porex, etc. 

Utilitzeu bosses compostables, les de plàstic no es descomponen i contaminen el compost. 

Per tant, si separéssim correctament tots els residus orgànics
es recollirien cada any               unes 1.608 tones. 

En canvi, al 2015  només es van recollir               432 tones, 
que equival a un 25% del total de la fracció orgànica generada. 

La normativa europea i catalana planteja que al 2020 s’ha de reciclar 
un 60% del total de residus i un 60% de la fracció orgànica.

Cada habitant genera de mitjana uns 143 kg de residus orgànics anuals.


