
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE 
REUS (CUP), PER FOMENTAR L’AUTOCOMPOSTATGE 

 
 

Durant uns anys, des de l'Ajuntament de Reus, es va incentivar la pràctica de l'auto-
compostatge, finançant parcialment tant la compra de compostadors (per habitatges 
que disposaven de jardí) com de vermicompostadors (en el cas de pisos). Els 
ciutadans i ciutadanes de Reus es dirigien a l'Espai Aigua i allà mateix adquirien -a 
preu subvencionat- un compostador i es comprometien per escrit a facilitar eventuals 
visites de tècnics municipals per verificar-ne el correcte ús. 
 
Fou una experiència que va ajudar decisivament a que avui en dia, a Reus, hi hagi uns 
quants centenars d'habitatges que duen a terme aquesta saludable activitat [Font: 
revista re_ciclat Reus 2014 pàgina 10].  
 
En el període en que aquesta campanya va estar activa, per introduir als neòfits en 
aquest àmbit i per a que el compost obtingut fos de qualitat, es feren diversos tallers, 
adreçats sobretot a les persones que participaven en l'experiència.  
 
Fins i tot es van editar uns butlletins específics que, un parell de vegades a l'any, es 
distribuïen per exposar les experiències dels usuaris participants, enfortint-se així 
encara més aquesta ecològica activitat.  
 
Aquesta experiència, a hores d'ara, continua duent-se de manera permanent a 
diversos municipis dels Països Catalans, com Sant Cugat del Vallès, Olèrdola, Lliçà 
d'Amunt, Tavernes de la Valldigna, Manlleu, Vic...  
 
A més, per incentivar encara més l'autocompostatge, alguns dels municipis fan una 
rebaixa d'entre el 10% i el 20% en la taxa de recollida de brossa a totes les famílies 
que disposen i fan ús del compostador. 
 
La millor manera d'adonar-se de la greu problemàtica que representa la generació de 
deixalles és intervenir activament en el seu procés de recuperació. I una de de les 
formes més fàcils i amigables de contribuir-hi és participant activament en el procés de 
transformació dels residus orgànics en compost vegetal, el qual, una vegada elaborat, 
queda convertit en adob d'alta qualitat. La ciutadania el pot utilitzar directament per 
adobar les plantes de torretes, parterres i petits jardins domèstics.  
 
La creació casolana d'adob fa que hom s'adoni de la importància del procés de 
realitzar una bona separació de les deixalles, contribueix a la disminució de les 
despeses que suposa la recollida de la fracció orgànica i minora les olors 
desagradables que eventualment se senten al costat dels contenidors. És important 
assenyalar que en cap fase de l'autocompostatge domèstic es produeixen males olors. 



És per tots aquests motius que el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
de Reus proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS, així com que aquests es 
compleixin: 

Primer.- Recuperar el programa de promoció de l’autocompostatge, tant pel que fa a la 
subvenció de compostadors i vermicompostadors, com amb la campanya de 
sensibilització ciutadana. 
 
Segon.- Reduir en un 10% la taxa de la recollida de brossa a tots els habitatges i locals 
que participin en aquesta experiència. 
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