
QUINS SÓN ELS BENEFICIS?

Activem l'economia circular, ja que el residu 
es converteix en producte que torna al cicle 
de la vida.

Augmentem el percentatge i la qualitat de 
materials reciclats.

Reduïm les emissions de CO2  i d'altres gasos 
d'efecte d'hivernacle.Reduïm l'ús de fertilitzants i pesticides 

gràcies a l'obtenció de compost de qualitat 
per al sòl agrícola.

Millorem la fertilitat del sòl de cultiu.

Evitem la contaminació del sòl, llits i aqüífers 
a través de la matèria orgànica acumulada als 
abocadors.

A més d'aquests grans beneficis ambientals, 
a nivell personal, aconseguiràs reduir les teues 
empremtes de carboni personal. La matèria orgànica arreplegada en el cinqué contenidor es transporta al CETRA  (Centre de Tractament 

de Residus d'Alacant) on se sotmet a un procés de compostatge. Al �nal del tractament, la matèria 
orgànica, ja digerida i estabilitzada, s'apro�ta per a l'aplicació agrícola com a adob dels nostres sòls.

EL VALOR DE LA MATÈRIA ORGÀNICA

el
DEL
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PER QUÈ EL 5é CONTENIDOR? QUÈ PUC DEPOSITAR 
EN EL 5é CONTENIDOR?

COM HO FAIG?

I DESPRÉS..?
COM PUC 
PARTICIPAR-HI?

QUÈ NO PUC 
DEPOSITAR EN EL 
5é CONTENIDOR?

COM ÉS LA NOSTRA BOSSA DE FEM?

La legislació europea i la seua transposició a la legislació nacional estableixen 
diversos objectius per al tractament dels residus urbans i l'aprofitament de la 
matèria orgànica. En la nostra comunitat, l'esborrany del Pla integral de gestió de 
residus planteja aconseguir un 70% de reciclatge de residus orgànics per a l'any 
2025.

ALTRES
VIDRE

ENVASOS

ORGÀNIC
La matèria orgànica representa un 40 % del total dels 
residus que produïm. Quan parlem de matèria 
orgànica ens referim a estes de menjar cuinat i 
xicotetes restes vegetals fundamentalment, al 
costat d'altres restes biodegradables generades a 
les nostres llars.

A causa de la gran quantitat de residus d'aquest tipus 
que generem, separar-los i transformar-los és la via 
natural per a evitar-ne l'impacte en el nostre entorn.

Amb el cinqué contenidor, el marró, entre tots, i de 
manera voluntària, Alacant, una vegada més, entra a 
formar part activa de la lluita contra el canvi climàtic.

Restes d'aliments: 
restes de fruita i verdura, 
restes de carn i peix cuinats, 
menjar cuinat, corfa d'ou…

Restes de la cuina: 
taps de suro, tovallons de paper, 
restes de café i infusions, mistos, 
trossos de cartó…

Xicotetes restes vegetals: 
flors, fullaraca, restes de gespa…

- Restes d'agranar, cendra i puntes de cigarret
- Bosses de plàstic no biodegradables
- Bolquers i compreses
- Residus destinats a la recollida selectiva: vidre, 
paper i cartó, llandes, botelles de plàstic, brics…
- Residus destinats als ecopunts i ecoparcs: aparells 
electrònics, piles, CD…

És important que aquests residus no acabin en el cinquè contenidor perquè:
-Dificulten i encareixen el tractament i la valorització de la fracció orgànica.
-La qualitat i els usos del compost final depèn de la correcta separació en origen.

L'Ajuntament d'Alacant distribuirà, inicialment i de manera gratuïta entre 
els veïns que desitgen formar part d'aquest nou projecte, un poal airejat de 
grandària domèstica i bosses compostables per a depositar els residus a 
les nostres llars.

La utilització d'aquests dos elements 
afavoreix la pèrdua del líquid que contenen 
els residus orgànics en forma de vapor, 
ja que les bosses són transpirables. 
D'aquesta manera s'aconsegueix reduir-ne 
el pes i volum de la fracció i les males olors.

BOLSACOMPOSTABLE

La bossa compostable amb els residus 
arreplegats a la nostra llar la depositarem 
en un dels contenidors marrons que l'Ajuntament 
d'Alacant ha distribuït per tot el municipi.

Aquests contenidors s'obriran fent ús d'una targeta 
electrònica gratuïta que es proporcionarà als 
ciutadans que s'adherisquen al programa. 
D'aquesta manera s'assegura una qualitat del 
producte final.

Per a formar part d'aquest 
projecte pioner hauràs 
d'inscriure't per qualsevol 
dels mitjans següents:

#RECICLALICANT
www.alicante.es 
compostaje@alicante.es 
965 14 81 12
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SÍ
Pieles y restos de fruta
 y verdura

Cáscaras de huevo y pieles 
y cáscaras de frutos secos

Poso de café  y 
restos de infusiones

Restos vegetales de 
pequeñas dimensiones 

Tapones de corcho

Mondadientes y palos de helado,
palillos de comida 
china o de cocinar 
pinchos, etc

Serrín y Astillas y virutas 
de madera natural 

Excrementos de animales 
domésticos sin lechos 
ni arenas absorbentes.

NO
Huesos y restos de carne

Espinas y restos de pescado, así como caparazones 
y conchas de marisco

Residuos de papel

Bolsas compostables

Evitar lácteos

Colillas y ceniza de cigarrillos.

Ceniza de chimeneas o estufas.

Fotografías, tarjetas de crédito o similares.

Textil sanitario: pañales, compresas y tampones, bastoncillos para los oídos,
discos mamarios, toallitas húmedas, hilo dental, pequeños residuos de curas 
domésticas (tiritas, esparadrapo, vendas, gasas, algodón, etc.)

Otros productos de aseo: maquinillas de afeitar, cepillo de dientes, limas,
preservativos, etc.

Residuos de la limpieza doméstica: polvo de barrer y bolsas de aspiradora.

Platos, tazas y otros elementos de cerámica.

Y en general, todos aquellos residuos que no estén sujetos a recogidas 
separadas por parte de los entes locales.


