Si separem bé
tots els residus
orgànics que
generem,
reduirem
gairebé a la
meitat els
destinats a
l'abocador.

a qualitat i els usos
del
depenen de com se separen
les restes orgàniques a les
llars. Si realitzes una correcta separació dels residus
i es podrà utilitzar en l’agricultura i la jardineria.

Tria l orgAnica
I

Aposta peR
la vida

Que es?
Són les restes de menjar, petites restes de
jardineria i altres residus biodegradables.
Restes de menjar / restes de la preparació del menjar
peles i triadures de fruita i verdura
ossos i restes de carn
espines i restes de peix, closques de marisc
i mol·luscs
closques d’ou i pellofes i closques de fruits secs
restes de menjar i menjar en mal estat
restes de pa
marro de cafè i restes d’infusions
Residus de paper
paper de cuina brut
tovallons de paper bruts
mocadors de paper
Restes vegetals de petites dimensions
rams de flors pansits, flors i fulles seques
males herbes, gespa, petites branques
d’esporga, fullaraca
Altres materials
taps de suro
serradures
virostes i encenalls de fusta natural
escuradents i palets de gelat, de menjar
xinès o de fer pinxos,etc

Les restes vegetals de mida petita i tipus no llenyós,
tractant-se de fracció vegetal (fulles, flors…), es pot
considerar FORM, atès que es podrà gestionar
conjuntament amb els altres residus orgànics i no
és necessari cap tipus de pretractament (trituració)
abans de la seva valorització.

Com separar-la?
La matèria orgànica ha de dipositar-se en un contenidor
separat, amb una bossa compostable. Aquestes bosses, un
cop plenes, les haurem d'abocar al contenidor marró.
Compte, no esperem més de 48 hores, ja que la matèria
orgànica fa olor i pot iniciar el procés de descomposició al
mateix cubell.

Què se’n fa de la matèria orgànica
que es recull als grans productors
de la comarca?
La matèria orgànica generada pels grans productors es
porta a la planta de compostatge del Centre de Tractament
de Residus de l'Alt Empordà, on s’inicia un procés de
compostatge, a través del qual se n’obté el compost.

Una empresa
que aposta per
la qualitat
contribueix també
a fer del residus
un recurs
* Grans productors:
Son aquelles empreses
que la seva activitat comercial
genera residus, com botigues,
supermercats, restaurants,
càmpings o hotels.

Qui presta el servei de recollida
de matèria orgànica als grans
productors?
El servei de recollida de matèria orgànica és una
competència municipal que es presta des de
l'ajuntament. Algunes empreses, però, poden optar a
gestionar-ho de manera privada, justificant aquesta
gestió al consistori.

Perquè és important que ho
separin bé els grans
productors?
A la nostra comarca, els residus orgànics que provenen
de grans productors dedicats al tercer sector
(restaurants, fleques, verduleries, etc) representen més
de la meitat dels residus orgànics que es generen,
sobretot a l'estiu. Molts veïns ja tenen compostatge
casolà o participen en recollides selectives d'aquesta
fracció. Si els grans productors separen bé la matèria
orgànica, voldrà dir que molts dels residus orgànics de
la comarca s'estaran tractant correctament.

Apostar per la
qualitat de servei
també passa per
desenvolupar protocols
de funcionament
respectuosos amb el
medi ambient

