Avantatges
L’autocompostatge no només representa un
compromís, sinó que també té un gran
nombre d’avantatges tant en l’àmbit
econòmic com en el mediambiental. Així,
gràcies al compostatge, podreu:

•

AUTOCOMPOSTATGE

Obtenir un descompte en la taxa
d’escombraries;

•

Estalviar la taxa de residus.

•

Salvar els nostres sòls.

•

Ajudar a resoldre el problema dels
residus, ja que els residus orgànics
constitueixen prop d’una tercera part
dels residus generats.

•

Fer la vostra aportació per protegir el
medi ambient.

Amb el suport econòmic
de la Comissió Europea

Tríptic informatiu

Compostatge
L’autocompostatge és un procés natural que
permet obtenir compost de bona qualitat a
partir de residus orgànics (restes d’aliments,
peles i restes de fruites i verdures, filtres de
cafè i te) i de residus de jardí (gespa, fulles,
branquillons i flors).
Per tant, l’autocompostatge és la millor
manera de contribuir a una correcta gestió
dels residus, afavorint també la fertilitat del sòl.
Es tracta d’una important elecció no només
perquè permet una gestió mediambiental
adequada, sinó també perquè millora les
condicions dels nostres horts i jardins.

Què compostar?

Com compostar?

• Residus de cuina, com ara
restes de verdura rentada,
peles, clofolles o closques.

•

La pila, el forat o la caixa de
compostatge:
són
els
mètodes més efectius per a
una millor ventilació i per a
una transformació més
ràpida.
Són
mètodes
especialment adequats per
aquells que tinguin un jardí
gran o un hort. La pila, el
forat
i
la
caixa
de
compostatge són mètodes
de
compostatge
fàcils,
econòmics i que podeu fer
vosaltres mateixos: només
us cal seguir les cinc regles
i el compost estarà llest.

•

El cubell de compostatge: el
cubell de compostatge és
un contenidor molt útil per
transformar els residus
orgànics
en
compost.
Permet
gestionar
una
quantitat variable de residus
i, en funció de la mida i de
l’ús,
el
procés
de
compostatge pot ser més o
menys ràpid.
El cubell de compostatge té molts
avantatges, com ara l’ocultació visual del
material rebutjat, que pot ser necessària en
determinades circumstàncies (jardins petits,
amb animals domèstics), facilita una correcta
recollida d’escombraries i ofereix la
possibilitat
d’un
compostatge
eficient,
independentment
de
les
condicions
climatològiques.

•

Residus de te i cafè.

• Altres materials
biodegradables, com ara paper
sense revestiment,
cartrons, serradures i estelles de
fusta no tractada.
• Residus vegetals i de jardí,
fustada podada, restes de sega,
fulles seques, flors pansides,
tiges, restes del jardí.
•

Cendra de llenya.

•

Terra de testos vells.

•

Serradures.

•

Closques d’ou.

•

Petxines, conquilles de

mol·luscos i crustacis.

