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1. ANTECEDENTS 
 
ORDENANÇA 3.6. Taxa per a la prestació dels serveis de prevenció i 
gestió dels residus municipals i assimilats a aquests (2009) 
 
Article 6è. Apartat 4. 
La forma d’acreditar la procedència de la bonificació ambiental del 90% de 
l’import de la taxa de residus consisteix en una visita tècnica en la qual es 
comprova: 

- Que es faci adequadament la recollida selectiva dels residus municipals 
(paper, vidre, envasos i oli de cuina) 

- Que es faci compostatge casolà definit com a tractament de la matèria 
orgànica en el propi domicili.  

o En el cas de realitzar vermicompostatge, es verifica que s’hi posen 
totes les restes vegetals de la cuina.  

o En el cas de realitzar compostatge de jardí, es verifica que s’hi 
posen tan restes del propi jardí com restes de cuina. 

 
En tots dos casos s’ha d’observar tot el procés de compostatge (restes 
fresques, restes en descomposició i compost) i la presència de diferents 
microorganismes. L’activitat inspectora podrà constar d’un seguit de proves 
comprovatòries del procés de compostatge. La bonificació també serà 
d’aplicació en els casos en què el tractament de la matèria orgànica es realitzi 
en un hort o terreny propi dins el municipi de Sabadell. No es podran 
compartir compostadors. 

 
2. PROTOCOL D’INSPECCIÓ 

 
Passos a seguir per a la realització de la inspecció dels compostadors domèstics 
al terme municipal de Sabadell: 

1. Sol·licitar cita prèviament. 
2. Visita a l’habitatge a l’hora acordada. 

a. Presentacions de les inspectores. 
b. Inspecció del sistema de recollida selectiva: paper, vidre, envasos, 

oli de cuina, matèria orgànica que no es pot compostar a casa, 
matèria orgànica que va al compostador. 

c. Inspecció del compostador. Proves tècniques. 
i. Observació visual 
ii. Olor 
iii. Temperatura (termòmetre) 
iv. Humitat 
v. Maduresa 
vi. Preguntar si tenen altres problemes: formigues, ratolins... 
vii. Aspectes a millorar, dubtes, suggeriments...  

3. Omplir la fitxa i elaborar les observacions. 
4. Donar una còpia a la persona inspeccionada. 

 



3. INSTRUCCIONS TÈCNIQUES 
 

3.1 Què és el compostatge i el compost? 
El compostatge és el procés que ens permet transformar els residus orgànics en 
un recurs, el compost. Els encarregats de dur a terme aquesta transformació 
són els microorganismes aerobis (que necessiten aire per respirar). Per a poder 
realitzar correctament aquesta transformació els microorganismes necessiten 
aire i aigua (en proporcions adequades). 
 
El compost és el producte que s’obté de fer compostatge: per cada quilogram 
de matèria orgànica se n’obtenen 600g de mitjana. El compost és un adob 
natural que es pot aplicar a l’agricultura, la jardineria, l’obra pública i a la 
restauració d’espais degradats ja que ajuda a mantenir la fertilitat del sòl tota 
portant gran quantitat de nutrients i humitat. 
  

3.2 Procés de compostatge 
Compostador: pot ser de jardí (diverses formes, mides, materials...) o urbà 
(vermicompostador). El seu disseny ha d’assegurar el pas de l’aire, però sense 
facilitar la pèrdua de material o temperatura o l’entrada de petits animals. 
 
Ubicació òptima: un terreny on a l’hivern rebi l’exposició directa del sòl 
durant el màxim d’hores (així evitem l’excés d’humitat) i a l’estiu estigui 
ombrejat (evitem que s’assequi), preferiblement sota cobert i en un espai obert. 
 
Els compostadors de jardí és millor posar-los sobre un llit de restes vegetals 
seques (mínim 30 cm) ben esmicolades com a base on assentar el 
compostador. Així evitarem l’aparició de sucs i facilitarà la circulació de l’aire 
des de la seva base. A l’interior del compostador també cal posar-hi una capa 
d’uns 5-10 cm d’alçada de la mateixa tipologia. 
 
Quan ja estigui en marxa, i per assegurar un bon funcionament, cal controlar 
l’humitat d’aquest. Existeixen unes proporcions estàndard per mantenir la 
humitat constant, però el que ens condicionarà directament serà les condicions 
climàtiques del moment i el tipus de matèria orgànica que aportem (M.O. Seca 
o bé humida).  
 

3.3 Proves tècniques 
 
Les proves tècniques a realitzar poden ser desenvolupades en la seva totalitat o 
només algunes d’elles amb l’objectiu d’obtenir evidències objectives sobre el 
procés de compostatge. Aquestes proves són les següents: 
 

3.3.1 Humitat 
Proves tècniques per a determinar si la humitat del compostador és l’adequada.  
Si a l’obrir la tapa del compostador no s’hi aprecien restes de baf, li faltarà 
humitat al compost. 
Prova de la croqueta. Agafeu una mostra de material i el premem dins de la 
mà. 



 
 CAUSA SOLUCIÓ 
La mostra no queda en forma de 
croqueta i no goteja aigua Falta d’aigua 

Barrejar amb matèria verda. 
Regar més sovint. 

La mostra ens queda enganxada 
a la mà i cau molta aigua 

Excés d’aigua 
Barrejar amb matèria seca. 
Deixar el compostador obert 
durant uns quants dies. 

La mostra queda compacte, en 
forma de croqueta, i hi goteja 
una mica d’aigua 

Bona humitat SEGUEIX AIXÍ! 

 
 

3.3.2 Temperatura 
Mitjançant un termòmetre portàtil, mesurarem la temperatura del compost. En 
funció d’aquesta temperatura i la comparació amb el gràfic inferior (gràfic 1) 
podrem saber, aproximadament, en quin moment del compostatge ens trobem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si el compost és fred voldrà dir que: la barreja no és adequada. Caldrà barrejar-
ho amb matèria seca i remenar. 
 
La temperatura aporta informació que s’ha de complementar amb altres 
variables com: les condicions climàtiques del moment (estiu-hivern), la ubicació 
que tingui el compostador (hores de sol que rebi), el tipus de compostador i el 
tipus de matèria orgànica majoritària que aportem majoritàriament. 
 

3.3.3 Olor, vista, etc. 
El compost que s’està fent bé no fa pudor, fa olor de terra humida. Possibles 
problemes:  
 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓ 
El compost fa olor 
d’amoníac Falta oxigen Barrejar i remenar 

El compost fa olor de 
podrit 

Excés d’humitat (excés de 
matèria verda) o bé que el 
compost s’ha compactat. 

Barrejar amb matèria 
seca i remenar 

 
L’observació es podrà fer de totes les fases del procés de compostatge. 
 
 

Gràfic 1. Evolució de la temperatura al llarg d’un procés de compostatge model. Font: Guia del 
compostatge dels recursos orgànics produïts al es llars. Mancomunitat La Plana de Vic. 



3.3.4 Maduresa 
Les característiques del compost a comprovar són: 

- Si agafem un grapat de compost, la mà NO queda tacada. 
- Té un color fosc: marró o negre. 
- Fa olor de terra de bosc. 
- No s’hi reconeix cap tipus de resta (homogeni i esmicolat).  
- No ha de sobrepassar la temperatura ambient. 

 
Com a prova complementària del grau de maduresa del compost es pot dur a 
terme la prova de la flotabilitat. Es tracta de dipositar una mica de compost en 
un got ple d’aigua, remenar i deixar reposar. Si l’aigua, ja en repòs, torna a ser 
altra vegada transparent, ens indica que el compost és madur. Si l’aigua és 
tèrbola ens indica que el material encara és fresc.  
 

3.4 Altres problemes i solucions 
 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓ 
Capa blanca sobre el 
material Fongs 

Cap problema, són conseqüència 
de l’activitat microbiana. 

Excés d’humitat 
Barrejar bé amb resta vegetal 
triturada 

Barreges desequilibrades Revisar materials afegits 
Absència de cobertura 
vegetal 

Cobrir amb resta vegetal 
triturada 

Mosques 

Temperatures baixes 
Assegurar tipus i quantitat de 
barreja 

Cucs blancs 
Normalment són larves de 
mosca que proliferen amb 
la humitat 

Barrejar amb resta vegetal 
triturada i assegurar que pugi la 
temperatura 

Formigues Acidesa o pila seca Cal remenar més 
Rosegadors Atracció per algun material Barrejar bé els materials i tapar. 
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