
Saps tot el que pots generar 
 amb la teva orgànica?



Si recicles, (re)generes

Sabies que..

Granollers en xifres

Reciclant 1 quilo de matèria orgàni-
ca, generem l’energia perquè un cotxe 
elèctric es desplaci 5 quilòmetres?

5 km   
d’autonomia

30 kg  
de compost

1 kg 100 kg

Podem generar 30 quilos de com-
post per cada 100 quilos de matèria 
orgànica que reciclem?

Un 40%  
 d’oportunitats
Al voltant del 40% de la brossa en 
pes que generem a les nostres cases 
és matèria orgànica. Reciclant-la 
s’obté compost (adob natural) i biogàs 
(combustible que permet generar 
calor i electricitat). 

Reciclant l’orgànica convertim un resi-
du en un recurs totalment aprofitable.

1.800 tones de   
residus orgànics
A Granollers cada any reciclem 
1800 tones de residus orgànics, 
però en podríem reciclar més si 
separéssim bé els residus. 



Ajuntament de Granollers

Reciclar l’orgànica també  
és una qüestió econòmica 
Si posem residus que no toquen (plàstics, llau-
nes, etc.), anomenats impropis, al contenidor de 
l’orgànica implica:

Pagar més diners a la planta de compostatge, una 
instal·lació on es reciclen els residus orgànics

Cada tona d’orgànica que va a parar al contenidor 
gris i es porta a l’abocador té un cost per al muni-
cipi i per al rebut que paga cada ciutadà/ana. Què són els impropis? 

Són tots aquells residus 
que es llencen al conte-
nidor que no toca

Podem millorar! 
El compost fet amb l’orgànica de 
Granollers és de Classe B perquè en 
la nostra orgànica llencem al voltant 
d’un 11% d’impropis.

Classe A

Màxim 441 mg/kg de concentració 
de metalls pesats

Classe B

Màxim 1.293,5 mg/kg de con-
centració de metalls pesats

Classe C

Màxim 2.002,5 mg/kg 
de concentració de 
metalls pesats

Els impropis rebaixen la 
qualitat del  compost que 
se’n deriva i disminueixen 
la quantitat de biogàs que 
es produeix



Recollida gratuïta
93 842 67 89

Deixalleria*

Cada cosa 
al seu lloc!

Paper i cartró  
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  Orgànica  

                                Resta

M
obles i trastos vells

Bom
betes, electrodomèstics, piles, pintura...

A Granollers cada llar genera  
300 kg de brossa l’any. Reciclant 
bé en pots (re)generar 250!

Si recicles, (re)generes

*Granollers Nord  
Camí del cementiri (cantonada carretera de Cardedeu)
  Granollers Sud  
C/ Palautordera (cruïlla amb Camí de Can Bassa) 
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I això, on va?

Resta
• Agulles d’estendre
• Biberons
• Ceràmica, porcellana i gots 

de vidre
• Excrements d’animals
• Raspall de pentinar i de 

dents
• Penjadors
• Tàpers i fiambreres de 

plàstic
• Vidres de miralls i finestres

Deixalleria
• Càpsules de cafè
• Cartutxos i tóners
• Cedés
• Fluorescents
• Oli de cotxes
• Oli de cuinar usat
• Paelles i cassoles
• Pintures, vernissos, dissol-

vents, coles, fitosanitaris   
i aerosols

• Pneumàtics de cotxe i moto
• Restes de material de  

construcció (excepte urali-
ta i fibrociment)

• Telèfons mòbils
• Matalassos i somiers  

(també pots trucar al  
servei de recollida gratuïta 
de trastos)

Contenidor de roba
• Roba
• Complements
• Calçat

Farmàcia
• Medicaments caducats

Orgànic
• Paper de cuina, tovallons  

i mocadors de paper

Envàs lleuger
• Gots i plats de plàstic
• Tapes metàl·liques
• Tapes, taps i xapes
• Taps de plàstic
• Xarxes de plàstic

Minideixalleria
• Piles de botó, normals  

i bateries de telèfons mòbils

Ajuntament de Granollers



Si recicles, (re)generes

Les persones que apostem per 
(re)generar els residus...

M’has de dir el truc  
per ensenyar al meu amo  

a recollir les caques

A casa ens hem  
organitzat per posar 

cada residu al seu lloc

Sort que la meva propie-
tària ha trucat al telèfon 
de trastos vells perquè em 
vinguin a recollir! Això si 

que és treball en equip!



Ajuntament de Granollers

Tots ens mereixem una segona 
oportunitat. Dóna vida a la  
teva orgànica! 

Sóc   
organitzat! 
Per reciclar l’orgànica es pot fer servir 
qualsevol bossa de plàstic, no és ne-
cessari que sigui compostable.

Si tens poc espai a la cuina, pots col·lo-
car un cubell petit per a l’orgànica just 
a sobre del cubell del vidre. És el que es 
fa servir menys i no et destorbarà. 

També pots col·locar el cubell d’orgà-
nica a la terrassa o balcó i abocar-hi 
les restes que 
hagis deixat 
mentre cuina-
ves en un bol. 

Visc una nova   
experiència!
Tens espai a casa i vols tenir un com-
postador? Pots utilitzar el compost 
casolà exactament igual que la terra 
vegetal, però té més avantatges:

• Regula la humitat i el ph del sòl 
• És un adob de primera qualitat 
• Millora la salut de les plantes
•  És ecològic

Sóc  creatiu! 
Reutilitza les restes de menjar per fer 
noves receptes! Te’n proposem una!

Hamburguesa 

d’arròs i verdura

-Arròs blanc cuit

-Restes de verdures (carbassó, 

pebrots, alls tendres, ceba...)�

-Oli, sal i espècies.

1. Renteu i trinxeu la verdura�

2. Feu-la sofregir en una paella amb 

un bri d’oli. Escorreu-la i reserveu�

3. Barregeu l’arròs cuit amb la 

verdura

4. Modelar la pasta en forma 

d'hamburgueses

5. Fregir i servir



www.granollers.cat/recicla

Amb el suport de:

18 h

21 h

... entre 
les 18 h i les 21 h 

... sempre dins 
del contenidor...

Dipositeu les bosses 
ben lligades...

18 h

21 h

... entre 
les 18 h i les 21 h 

... sempre dins 
del contenidor...

Dipositeu les bosses 
ben lligades...

No deixeu mobles 
ni trastos vells

Servei gratuït 
de recollida 
de mobles 
i trastos vells

Trucant al
 93 842 67 89




