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PROTOCOL D’ÚS I GESTIÓ DELS MÒDULS DE COMPOSTATGE 

COMUNITARI EN ESCENARI D’ALARMA SANITÀRIA 
 

El Compostatge Comunitari és un servei essencial de gestió km0 de la Fracció Orgànica  

No suposa un risc extra de contagi del SARS-CoV-2, comunament anomenat coronavirus.  

 

Es tracta d’un Virus de mida gran, que no sobreviu a temperatures elevades ni sobre 

superfícies poroses. Per tant, degut a que el compost és un material porós i el procés de 

compostatge és termòfil, vol dir que allibera calor i normalment supera els 45º C, es pot dir 

que el COVID-19 no sobreviu dins el compostador.  

 

Però sí que pot sobreviure a les superfícies del compostador. Per tant, és necessari 

remarcar unes mesures de protecció: 

 

MESURES DE PROTECCIÓ EN LA GESTIÓ 

La persona que s’encarrega de les tasques de manteniment i seguiment haurà de: 

 

- Portar guants de làtex a sota d’uns guants de protecció mecànica que es puguin 

netejar en lleixiu 

 

- Bata o uniforme, que haurà de guardar en una bossa durant el transport i netejar-lo 

amb lleixiu després de realitzar les tasques 

 

- Netejar els materials i les superfícies amb una solució de lleixiu al 2% cada dia 

 

 

MESURES DE PROTECCIÓ EN L’ÚS 

Les persones usuàries del Compostador Comunitari podran seguir utilitzant el compostador 

normalment sempre i quan compleixin amb les mesures de protecció marcades pel Govern.  

 

- Anar amb mascareta i guants fins que l’Estat d’Alarma Sanitària finalitzi 

 

- Mantenir la distància de seguretat entre persones 

 

- Si a la llar hi ha una persona amb símptomes o que ha donat positiu, s’han de seguir 

les directrius marcades a la normativa presentada al BOE núm.79 del 22 de març de 

2020: Guardar la brossa dins de tres bosses ben lligades i abocar-ho a la fracció 

Resta 

 

 

Més informació sobre les mesures de protecció i la importància de mantenir els 

compostadors comunitaris oberts al següent vídeo explicatiu.  

Font: Fertile Auro i Universidad de Navarra  

 

https://femcompost.org/
https://espaiambiental.coop/
https://www.youtube.com/watch?v=k47KF-gXs3I&feature=youtu.be

