
El 39% de les deixalles domèstiques son restes orgàniques. La seva gestió integral dins el municipi suposa un incre-
ment d’eficiència tant econòmica com ecològica.
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Redacció de projectes tècnics
Venda i instal·lació de compostadors
Manteniment de compostadors comunitaris
Seguiment de compostatge domèstic
Cursos de compostatge de diversos nivells de coneixement
Campanyes d’implantació, distribució i promoció del compost 

COMPOSTATGE DOMÈSTIC INDIVIDUAL I COMUNITARI
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El 39% de les 
deixalles domèstiques 
son restes orgàniques.

Redacció del projecte tècnic i estudi econòmic
Gestió tècnica de la construcció de la planta
Campanya d’implantació de la recollida i la gestió de la fracció 
verda
Gestió i manteniment de la planta de compostatge vegetal
Promoció del compost i del triturat vegetal

PLANTES DE COMPOSTATGE VEGETAL

TRITURAT VEGETAL I COMPOST: 

Com a recompensa per la seva implicació en 

la separació de l’orgànica, els veïns obtenen 

fertilitzants naturals i encoixinats vegetals. 

Aquests es poden fer servir en agricultura i 

espais enjardinats públics i jardins particu-

lars. Una combinació de triturat vegetal (poda 

municipal) i compost serveix com a prevenció 

de l’aparició de plantes esporàdiques, millora 

la retenció d’aigua, nutrients i CO2 .

RETORN A LA CIUTADANIA

compostatge comunitari compostatge domèstic sessions informatives

piles de compost material gràfic de campanya
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Venda de compostadors i airejadors

Diagnosi, estudi d’alternatives i estudi tècnic per un nou servei de gestió de deixalles a Piera i els Hostalets de Pierola, mitjnaçant la promoció del 
compostatge comunitari.

Estudi econòmic i plecs tècnics del servei de recollida selectiva obligatòria, mitjançant promoció del compostatge comunitari a nuclis 
rurals de la comarca de la Segarra

Campanya d’implantació de compostatge a Mollet del Vallès

Suport al compostatge comunitari i individual al municipi de Piera

Campanya implantació compostatge “La Venta” i “Can Mussarro” a Piera

Recollida i gestió de la Fracció Verda a Avinyonet del Penedès

Posta en marxa i campanya de la campa de compostatge de fracció vegetal a Sant Llorenç d’Hortons.

Posta en marxa i campanya de la campa de compostatge de fracció vegetal a Sant Fruitós de Bages.

Gestió del compostatge comunitari i individual al terme municipal de Cabrera d’Anoia

Campa de compostatge de fracció vegetal a Cabrera d’Anoia

Gestió del compostatge comunitari a Castellolí

Seguiment compostadors individuals Sant Fruitós de Bages
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Diagnosi i estudi d’alternatives pel municipi de Cabrera d’Anoia mitjançant compostatge comunitari.

Pla de gestió de residus per la Comarca de l’Alt Empordà 2018
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