
 

ESTUDI DE LA IMPLANTACIÓ 
DEL COMPOSTATGE DE LA 
FRACCIÓ ORGÀNICA DE 
RESIDUS MUNICIPALS A 
PETITA ESCALA  
 
Octubre de 2009 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 





 

 
3

Estudi de la implantació del compostatge de la fracció orgànica de residus municipals 
a petita escala  

 

 
1  ASPECTES GENERALS........................................................................................... 5 

1.1  MARC INTRODUCTORI..........................................................................................................................................5 

1.2  JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI ................................................................................................................................7 

1.3  MARC NORMATIU ..................................................................................................................................................8 
1.3.1  NORMATIVA GENERAL QUE AFECTA LA GESTIÓ DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA................................................................. 8 
1.3.2  DOCUMENT DE REFERÈNCIA SOBRE RESIDUS BIODEGRADABLES ........................................................................... 10 

1.4  CARACTERITZACIÓ I GESTIÓ DE LA FORM ................................................................................................... 11 
1.4.1  CARACTERÍSTIQUES DE LA FORM.............................................................................................................................. 11 
1.4.2  GENERACIÓ DE LA FORM A CATALUNYA .................................................................................................................... 12 
1.4.3  ELS IMPROPIS........................................................................................................................................................... 14 
1.4.4  LES OPCIONS DE VALORITZACIÓ DE LA FORM........................................................................................................... 16 

 

2  EL PROCÉS DE COMPOSTA TGE ..............................................................................17 

2.1  CONDICIONS I PARÀMETRES DEL PROCÉS DE COMPOSTATGE............................................................ 17 

2.2  OPERACIONS ....................................................................................................................................................... 18 
2.2.1  RECEPCIÓ I EMMAGATZEMATGE ............................................................................................................................... 20 
2.2.2  PRETRACTAMENT: MESCLA I/O HOMOGENEÏTZACIÓ ................................................................................................. 20 
2.2.3  DESCOMPOSICIÓ ....................................................................................................................................................... 20 
2.2.4  MADURACIÓ .............................................................................................................................................................. 21 
2.2.5  POST-TRACTAMENT................................................................................................................................................... 22 
2.2.6  EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTE ACABAT.............................................................................................................. 22 

2.3  BALANÇ D’ENTRADES I SORTIDES ................................................................................................................ 23 

2.4  EL COMPOST........................................................................................................................................................ 23 

 

3  COMPARATIVA APLICADA DE SISTEMES DE COMPOSTA TGE DE PETITES DIMENSIONS .........25 

3.1  COMPOSTATGE EN MÒDULS ........................................................................................................................... 26 
3.1.1  DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA ........................................................................................................................................ 26 
3.1.2  FUNCIONAMENT I REQUERIMENTS DEL SISTEMA ..................................................................................................... 27 
3.1.3  DINÀMICA DEL PROCÉS............................................................................................................................................. 29 
3.1.4  QUALITAT DEL COMPOST FINAL ................................................................................................................................ 31 



4 

 

3.2  COMPOSTATGE EN PILES .................................................................................................................................31 
3.2.1  DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA.........................................................................................................................................31 
3.2.2  FUNCIONAMENT I REQUERIMENTS DEL SISTEMA......................................................................................................32 
3.2.3  DINÀMICA DEL PROCÉS .............................................................................................................................................36 

3.3  ANÀLISI COMPARATIVA MÒDULS VERS PILES............................................................................................38 

 

4  LES EXPERIÈNCIES DE COMPOS TATGE A PETITA ESCALA  .............................................42 

4.1   INTRODUCCIÓ ......................................................................................................................................................42 

4.2   CASOS A CATALUNYA .........................................................................................................................................42 

4.3   EL MODEL AUSTRÍAC.........................................................................................................................................48 

 

5  DISSENY D’UNA PLANTA TIPUS DE COMPOSTATGE A PETITA ESCALA  ...............................49 

5.1  CRITERIS, REQUISITS I CONDICIONANTS .....................................................................................................49 
5.1.1  CARACTERÍSTIQUES DE LA FORM A COMPOSTAR .......................................................................................................49 
5.1.2  LA UBICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ..............................................................................................................................50 
5.1.3  INCIDÈNCIA AMBIENTAL I IMPACTES .........................................................................................................................51 

5.2  DIMENSIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ..............................................................................................................52 
5.2.1  CONSIDERACIONS EN EL DIMENSIONAT....................................................................................................................52 
5.2.2  DISSENY D’UNA INSTAL·LACIÓ TIPUS.........................................................................................................................54 
5.2.3  VALORACIÓ GLOBAL ..................................................................................................................................................59 

 

6  VIABILITAT D’IMPLANTACIÓ TERRITORIAL DE PLANTES  DE COMPOSTA TGE A PETI TA ESCALA A 

CATALUNYA.................................................................................................................61 

6.1  PLA TERRITORIAL SECTORIAL D’INFRAESTRUCTURES DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS DE 

CATALUNYA .........................................................................................................................................................................61 

6.2  ANÀLISI TERRITORIAL .......................................................................................................................................66 

6.3  VALORACIÓ DE L’IMPLANTACIÓ......................................................................................................................72 

6.4  CONCLUSIONS FINALS...................................................................................................................................111 



 

 
5

Estudi de la implantació del compostatge de la fracció orgànica de residus municipals 
a petita escala  

 

1 ASPECTES GENERALS 
 

1.1 MARC INTRODUCTORI 
 
L’entrada e n vig or de la Directiva 1999/31/CE, relativa a l’abocam ent de residus, afecta de f orm a 
im portant la g estió de ls residus org ànics, ja  que  lim ita les qua ntitats de residus biodeg radables  
que podra n g estionar-se a través d’abocador controlat.  
 
El com postatg e és una de les alternatives a la deposició dels residus org ànics, tractam ent que  
am b la prog ressiva im plantació de la recollida selectiva de la FORM1 a Catalunya s’ha vist afavorit 
i pote nciat; tal i com  es reflexa en el Pla Te rritoria l d’Infraestructures de g estió de residus  
m unicipals de Ca talunya  (PTIGRM), on se’n preveu la seva im plantació i  am pliació al territo ri 
català. 
 
S’entén do ncs com  a com postatg e el sistem a de tractam ent de  m aterials o rg ànics 
biodeg radables basat en una activitat m icrobiològ ica com plexa, realitzada en condicions  
controlades (aerò bies i m ajorità riam ent te rm òfiles), i que g enera un pro ducte estable que es po t 
emm ag atzem ar sense inconvenients , i sanitàriam ent hig ienitzat2.  
 
L’objecte del present estudi és com parar i valorar difere nts tècniques de  com postatg e aplicades 
a  petita escala i veure la factibilitat d’im plantació de pla ntes de com postatg e de FORM de 
dim ensions reduïdes, en dete rm inats àm bits territorials que disposen d’una  casuística  
particula r i concreta que afavoreix e l com postatg e local.  
 
Seg ons la term inolog ia establerta  al PROGREMIC 2007-2012 la  Fracció Org ànica dels Residus 
Municipa ls (FORM): són residus org ànics biodeg radables d’orig en veg etal i/o anim al, 
susceptibles de deg radar-se bio lòg icam ent, constituïts fonam entalm ent:  

- per restes de la preparació del m enjar, restes sobrants de m enjar i a lim ents e n 
m al estat, i 

- per restes  veg etals de m ida petita i tipus no llenyós  (g espa, fullaraca, ram s de  
flors, etc.). 

 
Per tant, cal ressaltar e l fet que l’objectiu de l’estudi és el com postatg e de la FORM on s’inclou 
part de la fracció veg etal: g espa, fulles, etc. sense considerar part de les res tes de poda  i 
jardineria de cons titució m és llenyosa, que sí s’utilitzen com  a m atèria prim a estructura nt del 
procés de com postatg e de la FORM.  
 
 
 

                                                                         
1 Fracció Orgànica de Residus Municipals 
2 Guia de Suport per al Disseny i l’Explotació de Plantes de Compostatge, 2008 
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Fig ura 1.1 Composi ci ó de la FORM  
 

 
Font: ARC. CompostARC2009 
 
 

Els beneficis que aporta el com postatg e de la FORM, així com altres m ètodes de valorització de 
la m atèria org ànica són: 

Beneficis ambientals 
Estalvi de recursos transform ant la m atèria org ànica en com post i m illora 
de la qualitat de ls sòls. 
Reducció de residus biodeg radables als dipòsits controla ts i plantes  
incinera dores  
Dism inució de l’em issió de g asos im plicats en l’efecte hivernacle. 

Beneficis econòmics 
Reducció dels costos de tractam ent dels residus m unicipals pels Ens 
Locals per la reducció dels residus que van a abocador. 
Alhora el reto rn de l cànon, es destina des prés als e ns locals am b un m ínim  
del 50%  en co ncepte de valorització de  la  FORM i e n concepte de  la  
recollida selectiva de la FORM i altres residus m unicipals, d’acord am b els 
criteris establerts pe r la Junta de Govern del Fons de Gestió de residus . 
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1.2 JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI 
 
Una de les raons que justifique n i fan d’interès l’elabo ració d’aquest estudi és la im plantació de 
form a oblig atòria de la recollida selectiva de la FORM a tots els m unicipis catalans  a partir del 
2010.  Aquest fet suposa unes dificultats i com plexitat per dete rm inats m unicipis, sobreto t pel 
que fa als costos de tra nsport de la FORM pels m unicipis allunya ts a les plantes de com postatg e. 
Doncs am b la im plantació  de plantes de  com postatg e a escala local, pla nteja des com  un m odel 
de g estió com plem entari a l’actual, es facilitaria la g estió de la FORM en determ inades realitats  
territoria ls i es podria optim itzar de m anera sig nificativa els costos de tra nsport i tractam ent. 
 
En aquesta  línia, la Mancom unita t de Municipis La Pla na (MCP) s’interessa i a posta per un m odel 
de g estió de la FORM m és adequat a les seves necessita ts, situant un pe tit ce ntre  de  
com postatg e a les mateixes instal·lacions de la deixa lleria a Malla. Actualm ent la MCP recull els  
residus a 14 m unicipis de la com arca d’Osona i Vallès Occidental. 
 
 

Taula 1.1Muni ci pi s on la Mancomuni tat La Plana g esti ona la FORM 
 

Municipi Habitants  
Taradell 5.864 
Tona  7.578 
Balenyà  3.581 
Seva 3.191 
El Brull 227 
Malla  267 
Folg ueroles 2.058 
Santa Eulà lia de Riuprim er 954 
Munta nyola  513 
Sant Martí de Centelles  941 
Viladrau 1.036 
Aig uafreda 2.428 
Fig aró-Montm any 1.045 
Tag am anent 303 

Total 29.986 
Font: MCP2009 

 
 
La recollida de la FORM a aquests m unicipis es fa am b el sistem a porta a porta am b nivells 
d’im propis m olt baixos, inferio rs al 1,5% (pe. al 2009 el circuit Balenyà valors d’im propis del 
1,20% o a Taradell del 0,9%). Excepte a Muntanyo la on es fa com postatg e casolà i al Brull am b 
recollida am b contenidors. 
 
Per altra banda, i af eg it a la necessita t de tractar la FORM de la form a m és sostenible  
am bientalm ent i econòm icam ent, seg uint els principis establerts en el PTIGRM de suficiència i  
proxim itat,  fan justificables aquest tipus de  plantes a pe tita escala e n aque lls àm bits, com  al de  
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la MCP, o n la  FORM recollida selectivam ent am b el sistem a port a  porta és de g ran qualitat i  
aquesta es veuria m albaratada  barre jant-se e n plantes de com postatg e a g ran escala am b la 
FORM provinent d’altres m unicipis am b nivells m és elevats d’im propis. 
 
 

1.3 MARC NORMATIU 
 
L’actual norm ativa en m atèria de residus prom ou la recollida selectiva de les diferents fraccions i 
en especial de la FORM, am b l’objectiu de dism inuir e ls residus bio deg radables que  es diposite n 
en els abocadors. 
La correcta g estió de la FORM es leg isla en dues vessants: una referent a l’oblig atorie tat de  
realitzar la reco llida  selectiva de  la FORM i l’altre, la d’evita r la  deposició  de residus  
biodeg radables en abocadors . 
 

1.3.1 NORMATIVA GENERAL QUE AFECTA LA GESTIÓ DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA 
 
• La Directiva  1999/31/CE, de 26 d’abril relativa a l’abocam ent de residus  
Oblig a als Estats Mem bres a reduir e l percentatg e de residus m unicipals biodeg radables  
destina ts als dipòsits. En el seu article 5, es diu que els Estats m em bres hauran d’elaborar una  
estratèg ia nacio nal per reduir e ls residus biodeg radables des tina ts a  dipòsit controla t 
m itjançant recicla tg e, com postatg e, biog asificació o valorització de  m aterials /ene rg ia, g arantint 
uns objectius de reducció dels residus m unicipals biodeg radables (RMB) destinats a abocador: 
 

  2006 2009 2015 
RMB dipositats en abocador 

(%  respecte els RMB g enerats el 1995) 75% 50% 35% 

 
• El Real Decreto 1481/2001, de 27 de desem bre 
És l’encarreg at de transposar la Directiva europea a l’Estat espanyol i en el qual s’estableix que  
conjuntam ent am b les CCAA  s’elaborarà  un Prog ram a d’actuacions pe r a  la reducció prog ressiva 
de residus bio deg radables destinats a abocador, com plint am b els objectius de la Directiva. 
 
• Pla Nacional Integ rat de residus pe r al període 2008-2015 
El Pla s’aprova en la resolució del 20 de g ener de 2009, de la Secretaria de l’Estat de Canvi 
Clim àtic. En el Pla s’inclouen dif erents prog ram es que han de reg ir la g estió de residus a l’Estat 
en els prope rs anys, e ntre e ls quals s’inclo u el prog ram a dels residus urbans on s’estableixe n 
uns objectius qualitatius i quantita tius. Refere nts a la  g estió dels residus biodeg radables, per tal 
d’acom plir am b els objectius de la Directiva 1999/31, s’estableix a ug m entar el com postatg e i la  
biom etanització de la fracció org ànica dels residus m unicipals recollida selectivam ent. Es  
defineixen les m esures seg üents referents a la FORM i la seva valorització: 

- Adoptar una no rm a espanyola de recollida selectiva de la FORM, tractam ent 
biològ ic i producció de com post de qualitat. 

- Col·labo rar am b la Xarxa Espa nyola de Com postatg e pel desenvolupam ent de ls  
treballs tècnics e ncam inats a optim itzar el rendim ent de les pla ntes de  
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com postatg e i biom etanització disponibles. Realització i difusió d’una g uia pel 
bon funcio nam ent d’aquestes instal·lacions. 

- Reorientació de les instal·lacions  de biom etanització cap al tractam ent de la  
FORM recollida selectivam ent. 

 
 
• Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Te xt refós de la Llei reg uladora dels residus  

a Catalunya  
Am b aquesta Llei es reg ula  la g estió dels residus en l'àm bit territorial de Catalunya, en el m arc 
de les com petències de la  Generalitat en m atèria d'ordenació  del territori, de protecció del m edi 
am bient i de preservació de la na tura .  Que den derog ades la Lle i 6 /1993, de 15 de julio l,  
reg uladora de residus  i totes les seves m odificacions, a ixí com  la Llei 11/2000, de 13 de  
novem bre, reg uladora de la incineració de res idus. 
 
Entén per residu qualsevol substància o  objecte  de què el seu posseïdor o la seva posseïdo ra es  
despreng ui o ting ui la inte nció o l'oblig ació de desprendre-se'n. Així m ateix, i a efectes de la 
disposició del rebuig  i atenent a llurs característiques, els residus es classifiquen en especials, 
no especials i inerts. Els residus com ercials són residus m unicipa ls g enerats per l'activita t 
pròpia del com erç al deta ll i a l'e ng ròs, l'hotele ria, els ba rs, els m ercats, les oficines i els  serveis. 
Són equiparables a aquesta categ oria, als efectes de g estió, els residus orig inats a la indústria  
que te nen la  consideració  d'assim ilables als m unicipals d'acord am b el que es tableix aquesta  
Llei.  
 
És d'aplicació als residus que s'orig inen a Catalunya i els que es g estionen en el seu àm bit 
territoria l a excepció  de: e ls residus radioactius, e ls residus resultants de la prospecció, 
l'extracció, e l tractam ent i l'em m ag atzem atg e de recursos m inerals i de l'explotació de  pedre res, 
els residus d'e xplo tacions ag rícoles i ram aderes que no sig uin pe rillosos i s'utilitzin 
exclusivam ent en el m arc de l'explotació ag rària, els explosius desclassificats, les aig ües 
residuals i els ef luents g asosos em esos a l'atm osfera. 
 
Defineix les oblig acions que han de com plir els productor i posseïdors de res idus i e l g estor. (art. 
22 i 23). Crea el reg istre g eneral de g estors de residus (art. 25). Tam bé reg ula la  g estió dels  
residus m unicipals (art. 42- 54) i estableix un règ im  d'infraccions i sancions (art. 72-129). 
 
 
• La Llei 8 /2008 de 10 de juliol,  de finançam ent de les infraes tructures de g estió dels residus i 

dels cànons sobre la disposició del re buig  dels residus  
Aquesta Llei estableix dos tipus de g ravam en específics per tona de rebuig de residus 
m unicipals destina ts a dipòsit contro lat o incineradora. 
 
El tipus de g ravam en fixat en el cànon sobre la disposició de l rebuig  dels residus és de (art. 15): 

- 10 € per tona de rebuig  de residus m unicipals destina ts a dipòsit controla t. 
- 20€ per tona de residus m unicipals destinats a dipòsit controla t per als residus  

m unicipals procedents dels ens locals que no han iniciat el desenvolupam ent de la  
recollida selectiva de la fracció org ànica. 

- 5€ per tona de rebuig  de residu m unicipal que s'incinera . 
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- 15 € per to na de  rebuig  de res idus m unicipa ls que s'incinera procedent de ls ens  locals  
que no han inicia t el desenvolupam ent de la recollida selectiva de la fracció org ànica. 

 
Am b la norm ativa actual es pretén fom entar de form a jeràrquica la prevenció, el recicla tg e i 
aprofitam ent ene rg ètic dels residus i reduir l’abocam ent dels residus e n dipòsits contro lats. 
L’objectiu és la re ducció dels im pactes ocasionats pels nom brosos l’abocadors, on la FORM és 
considera un dels residus cla u per a  evitar en g ran part els im pactes ocasionats pels abocado rs: 
els lixivia ts i les em issions de g asos efecte hivernacle. 
 
Per a pode r acom plir am b aquests objectius cal desenvolupa r estra tèg ies, plans  i prog ram es 
que inclog uin aques ts aspectes i disposar d’una xarxa integ rada i adequada d’ins tal·lacio ns de  
tractam ent de residus 
 
En consonà ncia am b tota  aquesta  norm ativa el com postatg e de la FORM rep una especial 
atenció com  a tecno log ia pote ncial. Aquestes  pla ntes de  com postatg e es veuen  condicio nades  
per la qualitat de la m atèria org ànica recollida, fent que aquesta hag i de ser recollida  
selectivam ent. Tot i així, l’anom enada fracció resta incorpora  tam bé bona pa rt de restes  
org àniques que  fa que re quere ixi un tractam ent m ecànic biològ ic aeròbic (TMB) previ a  la  
deposició. Aques ta qüestió fa que  una reg ulació sobre la valorització de la  FORM sig ui de vital 
im portància en un futur. 
 
 

1.3.2 DOCUMENT DE REFERÈNCIA SOBRE RESIDUS BIODEGRADABLES 
 
Tot i  no disposar de ra ng  norm atiu a continuació s’exposa e l Docum ent de Treba ll ela borat per la  
Com issió Europea el 2001 sobre el tractam ent dels res idus bio deg radables, que  deg ut a la  
m anca d’una reg ulació clara e n aquest àm bit és de  g ran utilitat com  a refe rent en el tractam ent 
de la fracció org ànica i la g estió del com post i el bioestabilitzat. 
 
• Tractam ent biològ ic dels residus biodeg radables. Com issió Europea. Docum ent de Treball.  

2001 
 
El febrer de l 2001, la Com issió Euro pea va publicar el 2on esborra ny de  pro postes per a una  
futura  directiva sobre e ls residus bio deg radables (coneg uda com  Directiva B iowaste)que hauria  
d’ajudar a  com plir am b els objectius de la Directiva d’abocadors (Directiva 1999/31/CE) en la  
qual es lim ita la deposició de residus biodeg radables e n abocadors i  per tant cal reg ular d’alg una  
m anera que se’n fa i com  se’ls tracta  a aquests residus. 
 
La Directiva Biowaste sem bla ser que finalm ent no es desenvolupa rà i que el Docum ent de  
Treball es podria incorpo rar a les futures Estra tèg ies Tem àtiques de la UE per a la protecció del 
sòl. 
 
No obstant, e ls punts tractats en aquest Docum ent sobre el tractam ent dels residus  
biodeg radables són a g rans trets:  

- la discussió i particula rita ts d’establir l’oblig atorieta t de recollir selectivam ent  la fracció  
org ànica,  
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- establir els estànda rds de qualita t pel com post (els residus org ànics estabilitzats  
resultants dels processos m ecànico-biològ ics no es podrien anom enar “com post”. En 
canvi, l’actual norm ativa a l’Estat Espanyol sobre produc tes fertilitzants indica que el 
com post pot elaborar-se a partir de la recollida selectiva de FORM, però tam bé a partir 
del trac tam ent de la  fracció resta , el que a la pro posta de  Directiva s’anom ena  
bioestabilitzat i que no podrà ser aplicat a sòls destinats a cultius). 

 
En relació , a l’esta blim ent de  m esures contra el ca nvi clim àtic per a la g estió dels residus  
biodeg radables, es calcula que el 45% del sòls a Euro pa són def icitaris e n carboni org ànic i que el 
com postatg e de la fracció org ànica i la posterior aplicació al sòl de l com post, pot contribuir en 
1,4 MGT a la creació d’un em bornal de carboni addiciona l. 
 
En definitiva,  l’establim ent d’una reg ulació europea so bre els tractam ents de la fracció org ànica  
perm etria entre d’altres coses fixa r requisits de les instal·lacions , qua lita t dels productes finals  i  
sistem es de recollida ig ualant criteris entre els Es tats Mem bres. 
 
 

1.4 CARACTERITZACIÓ I GESTIÓ DE LA FORM 
 
En aques t punt s’exposen de  form a breu les caracterís tiques  de la  FORM,  la seva g eneració i  els  
sistem es de recollida i tractam ent que es trobe n en funcionam ent a Catalunya . 
 

1.4.1 CARACTERÍSTIQUES DE LA FORM  
 
La FORM és la fracció de residus m unicipals m és inestable  deg ut a l’elevat conting ut d’aig ua que  
té i en m atèria org ànica fàcilm ent deg radable. 
 

Característiques de la FORM 
Humitat Alta (75% a 85%) 
Matèria orgànica 75%  a 85% 
Nitrogen orgànic 2,5% 
Relació C/N 17 
Densitat 0,5 a 0,6 T/m3  

 
La FORM té una elevada densitat que fa que ting ui un baix g rau de com pactabilitat, excepte en 
aquells casos on hi ha un elevat g rau d’im propis i on aleshores si es pot fer recom anable la 
com pactació. Doncs, la densitat de la FORM és m olt variable considera nt els principals factors  
que hi intervenen: la hum itat i la presència d’im propis i f racció veg etal.  
 

• L’elevada quantita t d’aig ua que  té la FORM, am b g raus d’hum itat que  pode n arribar a  un 
85%, en especial a  l’estiu que  am b un m ajor consum  de fruites  i verdures  i unes  
condicions am bientals favorables a increm entar la velocitat de descom posició de la 
m atèria org ànica, increm entar la hum itat i alhora la densitat. 
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• Els im propis o  im pureses presents fan que  la de nsita t de  la FORM dism inue ixi ja que de  
m itjana un 60% en pes d’im pureses són el paper-cartró , les bosses de plàstic i els  
plàstics, m ixtos i film s, m aterials de  m olt baixa  densitat. Per tant, un nivell e levat 
d’im propis a la FORM en fa dism inuir a l dens itat a rriba nt a valo rs de 0,45 T/m 3 o fins i to t 
una m ica inferiors. Alhora de dim ensionar pla ntes de tractam ent de FORM la presència 
d’im propis és un factor a  conside rar e n el seu dim ensionat (m és ocupació d’espai en la  
recepció de la FORM). 

 

1.4.2 GENERACIÓ DE LA FORM A CATALUNYA 
 
La FORM form a part dels residus biodeg radables juntam ent am b la poda i el paper i cartró, i 
s’estim a la seva g eneració a Catalunya e n un 54% del total de residus g enerats 3. En com parativa 
am b períodes anteriors, el pes relatiu a dism inuït però en nom bres absoluts la fracció  
biodeg radable ha increm entat en pes . 
 
A nivell de da des qua ntitatives aproxim adam ent es g eneren unes 1.472.152 tones /any de  
FORM+FV que representen el 36% dels residus m unicipals g enerats a Cata lunya l’any 2008. 
 

 
Font: www.arc.cat. Com postArc 

 
 
Seg ons el productor de la FORM es pot diferenciar la FORM dom èstica, g enerada a les llars, i la  
FORM com ercial, g enerada per la pròpia activita t com ercial com  ara les fruiteries , l’hosta leria , els  
m ercats, etc.  

 
La recollida se lectiva de la  FORM a Catalunya és troba im plantada de  form a parcial de la seg üent 
m anera4:  

• Municipis am b alg un tipus de recollida: 542 /946  
>5000 habitants: 189/197 
<5000 habitants: 353/749  

 
• Recollida im plantada a la totalitat de la població : 475 m unicipis  

                                                                         
3 Agencia de Residus de Catalunya Progremic 
4  Informació extreta de l’aplicatiu de consulta d’implantació de la FORM a Catalunya. Juliol 2009 
http://www.arc.cat /webarc/j sp /formimpl /ca/cercarmunicipis.jsf  
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• Recollida parcial (nom és certs barris...): 40 m unicipis  
• Recollida a Grans producto rs: 27 m unicipis 
• Im plantació per dem arcacions: 

 
Demarcació > 5000 hab <5000 hab 
Lleida 12 112 
Girona 27 75 
Tarragona 17 71 
Barcelona 123 56 
Terres de l’Ebre 10 39 

 
• Recollida am b contenidor: 436 m unicipis  
• Recollida am b PaP: 87 m unicipis 

 
Els objectius referents a la matèria orgànica – FORM+FV – del PROGREMIC són: 

• 55% de valorització de la m atèria org ànica. 
• Recollida de la m atèria org ànica am b nivells d’im propis inferiors al 15%. 

 
Actualm ent però , nom és es valoritza un 27,3 % de la m atèria o rg ànica g enerada a Cata lunya, 
unes 402.488,75 tones  a nuals. A nivell de distribució te rritoria l a continuació es m ostren dades  
de g eneració i eficiències de  recollida selectiva que distribuïts te rritoria lm ent els nivells de  
recollida selectiva són els seg üents. 
 

 
Taula 1.2 Efi ci ènci es de recolli da selecti va de la matèri a org àni ca 

 

Província Padró 2008 Kg /hab/dia 
RM 

Matèria 
org ànica 

Tones/any 

Poda i 
jardineria 

Tones/any 

Total 
FORM+FV 

Tones/any 

Eficiències 
(% ) 

BARCELONA 5.416.447  1,45 242.012,50 46.337,84 288.350,34 28,0 
GIRONA 731.864 1,94 24.884,78 18.139,56 43.024,34 23,1 

LLEIDA 426.872 1,31 13.661,73 330,5 13.992,23 19,0 
TARRAGONA 788.895 1,75 35.245,20 21.876,64 57.121,84 31,4 

TOTAL* 7.364.078 1,52 315.804,20 86.684,55 402.488,75 27,3 
*No es consideren els residus no territorilitzables 
Font: ARC, 2008 
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1.4.3 ELS IMPROPIS 
Els im propis són elem ents estra nys al conting ut bàsic d’una dete rm inada fracció dels residus  
m unicipals recollits selectivam ent5. 
 
El percentatg e d’im propis en la fracció org ànica és un indicador de la qua lita t del residu org ànic i  
de la bona separació dels residus que realitza la ciutadania a les llars i als establim ents  
com ercials. Així, és im portant m inim itzar al m àxim  el percentatg e d’im propis, ja que la qua lita t 
del futur com post està en funció de la qualitat del residu orig inal. El percenta tg e d’im propis 
m arcat al PROGREMIC com  a objectiu a  assolir és un m àxim  del 15 %, actualm ent a  Catalunya  de  
m itjana pondera da es supera aques t percentatg e d’im propis (15,14%). 
 
Tal i com es pot observar a la seg üent taula-resum  el percentatg e d’im propis presents en la 
recollida selectiva de la FORM a Catalunya és m olt variable en les diferents unitats territorials i  
s’observa una certa relació am b les característiques socioeconòm iques de la com arca, excepte 
en el cas de les com arques rura ls. En a quest sentit, cal exposar que e n com arques rurals m olts  
dels seus m unicipis no recullen se lectivam ent la FORM i per tant, el pes de la capita l com arcal de 
caràcter m és urbà té un pes m olt im portant e n la m itjana com arcal d’im propis. 
 
 

Taula 1.3 Impropi s presents a la FORM per ti pus de comarca 

 
Tipus comarca Total FORM "bruta" %  impropis ponderat Total FORM"neta" 

Rurals 18.526  15,19 15.711,46  

Intermèdies 55.474,18  7,65 51.229,29  

Urbanes 241.805,13  16,85 201.072,56  

Total 315.805,31  15,14  268.013,31  
   Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’ARC 

 
 
A l’anne x 1 es po t consultar la quantita t de  FORM recollida  i els im propis  presents en les  
diferents com arques catalanes. 
 
 

                                                                         
5 Definició establerta pel PROGREMIC 2007-2012 
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Fig ura 1.2Classi fi caci ó de les àrees rurals, i ntermèdi es i  urbanes de les diferents uni tats admi ni strati ves seg ons 
cri teri s de l’OCDE (Org ani tzaci ó per la Cooperaci ó i el Desenvolupame nt Econòmi c) 

 

 
 
Font: Atles de la nova ruralitat 

 
 
Per altra ba nda, la qua ntitat de FORM recollida selectivam ent i  els im propis presents e n aquesta  
tenen una repe rcussió econòm ica sobre els m unicipis.  
 
Els cànons sobre la disposició de residus m unicipals són instrum ents econòm ics que pretenen 
incentivar un com portam ent m és respectuós am b el m edi am bient a ls ens g estors dels residus  
m unicipals i que contribueixe n al fina nçam ent del cost que  com porta la im plantació de  la g estió  
sostenible dels residus m unicipals. A quests im postos s’incorporen al Fo ns de Gestió de residus i 
la seva distribució  es fa en base a determ inats  crite ris entre e lls que el 50% dels fons,com  a 
m ínim , es destinin al tractam ent de la FORM. La resta de ls recursos s’han de des tina r a la  
recollida e lectiva de  la FORM i la resta de  fraccions, a  altres form es de valorització i  prom oció de  
cam panyes de sensibilització i divulg ació. 
 
Una part del re torn del cànon es tro ba en funció dels im propis presents en la FORM. Seg ons la 
m odificació de la previsió del ba lanç a Catalunya del cànon pe r al 2009 acordada el 10 de juny de  
2009 per la Junta de Govern del Fons de Gestió de Residus és 17€/tona de FORM recollida  
selectivam ent (considerant uns valors d’ im propis entre el 0-5%), en canvi, si increm enta e ntre el 
15- 20% d’im propis nom és correspondrien a 8,5€/tona.  
Cal considera r que am b la Lle i reg uladora  dels residus o n s’estable ix l’oblig atorie tat de recollir la  
FORM a tots els m unicipis catalans i la total im plantació a la ciutat de Barcelona de la recollida  
selectiva de FORM fa i farà que el reto rn de l cànon cada cop sig ui inferio r. 
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1.4.4 LES OPCIONS DE VALORITZACIÓ DE LA FORM  
Es poden descriure principa lm ent dos tipolog ies de tractam ents bio lòg ics: la dig estió anaeròbia  i  
el com postatg e que és el que ens ocupa. 
 

1.4.4.1  Digestió anaeròbia 

La dig estió anaeròbia, tam bé anom enada biom etanització, és un procés biològ ic, que té lloc en 
absència d’oxig en, en e l qual part de la m atèria org ànica dels residus org ànics es transform a, per 
l’acció dels m icroorg anism es, en una m escla de g asos (biog às), constituït principalm ent per 
m età i diòxid de carboni i  altres g asos en petites quantitats  (am oníac, hidrog en, sulf ur 
d’hidrog en, etc.). 
 
Es tracta  d’un procés  com plex en el qual intervene n diferents g rups de m icroorg anism es. La 
m atèria org ànica es descom posa a com postos m és senzills que són transform ats en àcids  
g rassos volàtils, que són e ls principals inte rm ediaris i m odulado rs del procés. Aquests àcids són 
consum its pels m icroorg anism es m etanog ènics que produeixen m età i diòxid de carbo ni. Tots  
aquests processos tenen lloc de m anera sim ultània en e l reactor. 
 
El biog às g enerat és pot considera r un bon com bustible i és útil per a la com bustió i g eneració de  
calor i/o e nerg ia elèctrica; un m etre cúbic de biog às conté l’e nerg ia equivale nt a uns 0,6 L de  
g asoil. El producte dig erit es sol deshidratar i estabilitzar aeròbiam ent per o btenir com post. El 
procés de dig estió anaeròbia es pot fer a l voltant dels 35ºC (règ im  m esofílic) o al voltant dels  
55ºC (règ im  term ofílic).  
 

1.4.4.2  Com postatge 
El com postatg e és un procés biològ ic aerobi (am b presència d’oxig en) que, sota condicions de  
ventilació, hum itat i tem peratura controlades transform a els residus o rg ànics deg radables en un 
producte estable i hig ienitzat anom enat com post, que po t ser utilitzat com  adob org ànic.  
 
Aquest procés de descom posició es basa en l’activitat de m icroorg anism es com  els fong s i 
bacteris. El desenvolupam ent i activitat òptim a d’aquests org anism es requereix d’ unes  
condicions òptim es de tem peratura, hum itat i oxig enació. La durada del procés de com postatg e 
pot oscil·lar, depene nt de diversos facto rs (sistem a, tecnolog ia, disponibilitat d'espai, e tc.), 
entre 10 i 16 setm anes.  
 
Els principals tre ts del com postatg e són  les seg üents: 

- Dism inueix el volum  de residus  
- Perm et un aprofitam ent ag rícola o fàcil elim inació sinó és apte per ús ag rícola 
- Es pot a plicar a  m olts tipus de  m aterials i  m escles d’aquests com  ara fem s, 

purins , fang s de depuradores , restes de m enjar, de poda etc. 
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2 EL PROCÉS DE COMPOSTATGE 
 
El procés de com postatg e és una pràctica m olt antig a del sector ag rícola em prada 
tradicio nalm ent am b la única finalitat de fe rtilitzar e l sòl. Pe rò avui e n dia, la fina lita t o  
justificació del com postatg e té un interès m és rellevant qua n a l’opció que  prese nta per a  tal de  
g estionar els residus bio deg radables, destacant la FORM, els fang s de depuradores i e ls purins.  
 

2.1 CONDICIONS I PARÀMETRES DEL PROCÉS DE COMPOSTATGE 
 
Per tal de facilita r un procés de com postatg e adequat cal prendre en conside ració una sèrie de  
condicionants i control de paràm etres adequant- los a les necessitats i optim ització del procés. 
 
•  Afavorir les condicions pe r tal de potencia r l’activita t m icrobiològ ica. 
 
Equilibri e ntre e l conting ut d’aig ua i aire del m aterial a com postar. Condicions òptim es: 

- Porosita t a l’ento rn del 30% 
- Hum itat entre un 50 i 70%  
- Conting ut d’O2 que no baixi m ai del 10% 
- pH inicia l entre 6 i 8 
- Bona relació C/N a l’e ntorn de 25 i 35 
- Asseg urar població m icrobiana inicial 
- Tem peratura adequada que perm eti un m ajor nom bre de m icroorg anism es, a 

l’entorn de  45 i 55 ºC, si bé és  necessari que tota la m assa assoleixi dura nt un 
tem ps tem peratures m és elevades per tal que s’hig ienitzi.  

L’activitat bio lòg ica depèn del disseny i e xplo tació de la insta l·lació (asseg urar la ventilació, 
controlar la tem peratura , aportar aig ua...)  
 
• Dissenyar el procés pensa nt en l’aplicació del com post. 
 
Per exem ple, si el com post és utilitzat pe r aplicacions ag rícoles, caldrà conservar al m àxim  els 
nutrients de ls veg etals. 

 
• Evitar pro blem es am bientals i m olèsties. 
 
Tant e n el disseny com  en l’explotació de la planta ,  les m olèsties al veïna t i im pactes am bientals  
és poden m inim itzar i fins i tot anular. L’im pacte del trà nsit de cam ions d’entrada i sortida a la  
planta , les m ales olors que es pug uin orig inar al llarg  del procés, la g eneració de lixivia ts, etc. 
 



18 

 

2.2 OPERACIONS 
 
Les operacions o  etapes  del procés de com postatg e, un cop s’ha transpo rtat la m atèria  a  
com postar fins la planta són les seg üents:  
 

- Pretractam ent (m escla i/o hom og eneïtzació) 
- Descom posició 
- Maduració  
- Post-tractam ent 
- Emm ag atzem atg e 

 
Altres operacio ns i equips sovint prese nts en una pla nta de com postatg e són:  

- edificis de serveis  
- bàscula 
- basses de recollida de lixivia ts, de pluvials ne tes i de pluvia ls brutes 
- sistem es de tractam ent de g asos 
- sistem es d’elim inació de pols 
- zona perim etral de seg uretat 
- dipòsits de com bustibles  
- equips de ne teja de cam ions, m aquinària i insta l·lacio ns 
- equips i instal·lacions contra-incendis  
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Fig ura 2.1 Etapes del procés de compostatg e 
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2.2.1 RECEPCIÓ I EMMAGATZEMATGE 
En aquesta fase és clau ide ntificar els seg üents aspectes: 

- Dim ensions de la zona de descarreg a i emm ag atzem atg e. 
- Tem ps d’emm ag atzem atg e (Durada m àxim a). 
- Necessitats de confinam ent: a l’aire lliure, nau tancada, sota  cobert, etc. ( a pa rtir de  

l’estudi previ d’olors). 
 
Cal conside rar les  zones de  descàrreg a i em m ag atzem atg e de la fracció veg etal em prada com  a 
estructura nt que sol coincidir am b la zona de preparació i trituració . 
 
Tam bé caldrà contem plar la necessitat de les seg üents operacions: pesada a la pròpia  
instal·lació, identificació i control de m aterials i vehicles , pre paració de l’estructura nt i neteja  de  
cam ions. 
 

2.2.2 PRETRACTAMENT: MESCLA I/ O HOMOGENEÏTZACIÓ 
Els objectius d’aquesta eta pa són: 

- Addició de m aterials com plem entaris: estructurants, aig ua i correctors de la relació C/N. 
- Possibilitat de conf inam ent. 
- Maquinà ria necessària pe r a fer la m escla. 
- L’elim inació d’im pureses g rolleres. 

 
Fases: 

- Pre-m escla: barreja  g rollera o n es define ixe n a g rans trets  les proporcio ns de  m aterials  
a com postar. 

- Mescla i/o Hom og eneïtzació: es pot realitzar a l’inici i de form a continuada  a la  seg üent 
etapa de descom posició. 

- Emm ag atzem atg e de la m escla preparada sinó es dirig eix a la zona de descom posició. 
 

Altres operacions com plem entàries són: la pre paració de l m aterial estructurant, la hum idificació  
o aportació de m aterials com plem entaris i l’elim inació d’im pureses g rolleres. 
 

2.2.3 DESCOMPOSICIÓ 
En aquesta e tapa es consum eixen e ls com ponents am b una m és alta deg radabilita t, m entre que  
elem ents m és com plexos com  ara la cel·lulosa i la lig nina ho fan parcia lm ent fins que en la  
posterior etapa de m aduració fina litzen el seu procés de descom posició. El res ulta t de l’e tapa és  
l’anom ena’t com post fresc o precom post. 
 
Els objectius principals d’aquesta e tapa són: 

- Tractar la m ajor part de FORM de la form a m és òptim a i eficient quan a l’espai i tem ps 
necessari.  

- Evitar al m àxim  la g eneració de m ales olors. 
 
És l’etapa m és activa biològ icam ent i en la qua l cal controla r i evita r: 

- Les tem peratures excessives que poden m alm etre l’activitat m icrobia na. 
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- Les condicions a naeròbiques, evitant zones d’anae robiosi, principa l causa de les m ales 
olors en aquesta e tapa.  

- Les pèrdues innecessàries de nitrog en. 
- Lim itar la g eneració de lixiviats. 
 

En g ran part la clau de l contro l d’aques ts factors es tro ba en la correcta ventilació i/o am b el rec i  
hum idificació ajusta ts del m aterial a com portar. 
 
Hi ha difere nts sistem es de com postatg e, entre ells destacar am b totes les seves variables el 
sistem a am b piles, am b reactors i am b sitg es. 
 
Cal considerar la im portància de la higienització dels m aterials com postats que s’assoleix am b 
unes tem peratures i ra ng s m ínims assolits durant determ inats períodes i que en sistem es 
dinàm ics s’assoleixen m itjançant el volteig  de les piles o sistem es d’aireació forçada. 
 

Taula 2.1 Condi ci ons òpti mes pera la higi eni tzaci ó del compost 
 

Sistem a Tem peratura  Durada del tractam ent Volteig s 

Pila volte jada  >= 55ºC 2 setm anes 5 
>= 65ºC 1 setm ana 2 

Font: 2nd Draft Biolog ical Treatment of Biowaste 2001 
 
 

La durada del procés de descom posició és m olt variable, e n funció de l’estat de la FORM a 
com postar, la m escla realitzada, l’aireació,  el sistem a em prat, es realitzi o no am b coberta de  
g eotèxtil, e tc.; però norm alm ent es troba a l’ento rn de les 5 o 7 setm anes de form a m és habitual.  
 

2.2.4 MADURACIÓ 
És l’etapa posterior a la descom posició en la qual ja no queda tanta m atèria org ànica 
biodeg radable, no cal tant oxig en i es produeixen condicio ns d’aerobiosi, fe t pe l qua l ja  no cal de  
form a oblig ada la ventilació forçada o volteig . Aquesta e tapa s’acostum a a realitzar en piles. 
 
Els objectius principals d’aquesta e tapa són:  

- Aconseg uir que l’activitat m icrobiana sig ui l’òptim a evitant tem peratures excessives, 
m anca d’hum itat i una certa presència d’oxig en. 

- Optim itzar les superfícies ocupades pe r les piles . 
- Aconseg uir un com post de qualitat e l m àxim  d’estabilitzat. 

 
L’etapa de  m aduració pot pro duir-se  en e l m ateix indret que  la  descom posició am b la diferè ncia  
que no caldria seg uir voltejant si no es creg ués oportú per a lg una raó. 
 
La durada  de  l’etapa  depè n de diversos factors però  per la FORM es  podria esta blir a l’ento rn de  
6-7 setm anes. 
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2.2.5 POST-TRACTAMENT 
És l’etapa on s’ag rupen el conjunt d’operacio ns necessàries o opciona ls que cal dur a term e per a  
poder adequa r el com post al seu destí final. 
 
Els objectius d’aquesta eta pa són: 

- Recuperació de l’estructurant s i així inte ressa. 
- Separar les im pureses encara presents, especialm ent el vidre. 
- Obtenir un com post de qualitat: determ inada g ranulom etria, si es desitja com ercialitzar 

com  adob obtenir un producte am b determ inades característiques quím iques o físiques  
barrejant el com post am b adobs m inerals, sorres, etc. i per últim  si cal realitzar la  
presentació am b envasat. 

 
El principa l im pacte d’aques ta etapa  és la  g eneració de po ls i  que per tal de  m inim itzar-la és  
recom anable disposar d’un g rau d’hum itat de l com post a l’entorn de l 30%. 
 
La durada de l’etapa es tro ba en funció de la capacitat dels equips eleg its, especialm ent la  
g arbelladora i el volum  de m aterial a m anipular. 
 

2.2.6 EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTE ACABAT  
Es tracta de l’eta pa on s’emm ag atzem en els productes finals on els objectius són: 

- Disposar d’un espai adequat a les necessita ts.  
- Disposar d’un tem ps m ínim  que perm eti cobrir l’estacionalitat de  la dem anda o  

conting ències que im pedeixin evacuar el producte . 
 
Els principa ls condiciona ts de l’etapa són els problem es am b la g eneració de pols, evitar 
barreg es de diferents productes si és el cas, i la tipolog ia o varieta ts d’envasat del producte . 
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2.3 BALANÇ D’ENTRADES I SORTIDES 
 
 

 
 

2.4 EL COMPOST 
 
El procés de com postatg e g enera el producte anom enat com post, la qua lita t del qual de pèn m olt 
del m aterial o m escla tractada, i que e n determ inarà la seva finalitat. 
 
• Qualitat de l com post 
 

- Qualitat fís ica: presència /absència d’im pureses, g ranulom etria , facilita t d’aplicació,...  
- Qualitat sanitària: paràsits i patòg ens, llavors ...  
- Ag ronòm ica: riquesa en nutrients veg etals, pH, salinitat...  
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- Quím ica: concentració de m etalls pesants i m icrocontam inants org ànics 
- Maduresa: estabilitat de la seva m atèria org ànica 
 
 

Taula 2.2 Valors lími t proposats per compost i bi oestabi li tzat per la Comi ssi ó Europea en el Worki ng documents. 
Bi ol ogical Treatment of bi owaste 2nd draft 2001 

 

Paràm etre Com post/Dig estat1 Bioestabilitzat 
Classe1 2 Classe 2 2 

Cd  (mg /Kg MS) 0.7 1.5 5 
Cr (mg /Kg MS) 100 150 600 
Cu (mg /Kg MS) 100 150 600 
Hg  (mg /Kg MS) 0.5 1 5 
Ni (mg /Kg MS) 50 75 150 
Pb (mg /Kg MS) 100 150 500 
Zn (mg /Kg MS) 200 400 1500 
Im pureses > 2 mm <0.5% <0.5% <3% 
Graves i pedres >5 mm < 5% < 5% - 

1
 Normalitzat a un conting ut de matèria org ànica del 30% 

1
 Com a requeriments de la hig ienització del compost s’ha de complir amb el seg üent: 

- Salmonel·la spp: absència en 50 g r (en revisió) 
- Clostridium perfring ens: absència en 1 g  (en revisió) 

2
 Classe 1: pot utilitzar-se sense cap restricció i Classe 2: la seva aplicació es limita  a 30 tones de sòlids  

totals per hectàrea cada tres anys. 

 
 
Més endavant a l 2005 l’Estat aprova el Real Decret 824/2005, de 8 de juliol, sobre pro ductes  
fertilitzants o n estable ix els propis criteris de qua lita t i valors lím it pel com post.  
 
• Aplicacions del com post 
 
Les aplicacions ag ronòm iques que són les m és utilitzades tot i que tam bé val a destacar altres 
tipus d’aplicacions m enys habitua ls, com  ara:  

- reg eneració de sòls deg radats,  
- m antenim ent d’espais forestals,  
- construcció i m antenim ent d’espais verds m unicipals ,  
- barreres veg etals com  les utilitzades en les m itjane res d’autovies i  
- elaboració de substrats per plantes ornam entals, e ntre d’a ltres. 
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3  COMPARATIVA APLICADA DE SISTEMES DE COMPOSTATGE DE 
PETITES DIMENSIONS  

 
Dintre e l prese nt estudi s’ha a nalitzat de m anera experim ental i de fo rm a descriptiva i visua l dos  
m ètodes de com postatg e aplicables de form a fàcil a escala local en el com postatg e de FORM 
recollida selectivam ent am b un m olt baix nivell d’im propis. Es tracta de la FORM recollida per la  
Mancom unitat La Pla na (MCP) que fa la recollida de la FORM a 14 dels m unicipis que l’integ ren. 
 
Aquesta com parativa es basa en les proves realitzades am b el com postatg e en piles a  la Planta  
de com postatg e dels Sots de Centelles i en e ls anom enats m òduls am b aireació forçada a les  
instal·lacions de la Ma ncom unitat La Plana (MCP) a Malla. 
 
Cal conside rar que les  proves de  com postatg e en pila  s’han realitzat pe r duplicat afeg int e n una  
d’elles un accelerado r de la descom posició de la m atèria org ànica, anom enat EM. 
 
En resum , es realitzen les seg üents proves de com postatg e en: 

- Pila am b EM 
- Pila sense EM 
- Mòdul 

 
Objectius de l’anàlisi comparatiu: 

- Contro lar la dinàm ica de funcionam ent del com postatg e al llarg  de tot el seu procés. 
- Valorar els requerim ents de cada sistem a am b els seus avantatg es i inconvenients. 
- Valorar econòm icam ent la rendibilitat d’am bdós sistem es. 
- Justificar la viabilitat d’ im plantació de com postatg e a petita escala am b les anteriors  

tecnolog ies. 
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3.1 COMPOSTATGE EN MÒDULS 

3.1.1 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 
Els m òduls com postadors són una tecnolog ia patentada a l’Estat per la casa Ag rotech, 
dissenyats i pensa ts inicialm ent per a l tractam ent i com postatg e  de purins i f em s. Es tracta  
d’un sistem a de com postatg e assim ilable a una sitja estanca. 
 
• Característiques dels m òduls: 
 

- Es tracta d’uns m òduls de form ig ó en form a de U 
autoacoblables  que e n pe rm eten l’am pliació o  
reducció de form a fàcil. 
 

- Els m òduls tenen una capacitat de tractam ent 
per cada elem ent de 60m3/anuals  
 

- No requere ixen o bres de cim entació. 
 

- Mitja nçant l’aireació controla da en el sistem a 
obté una reducció im portant del tem ps de 
com postatg e  a l’entorn de les 5-6 setm anes. 

 

 
Fig ura 3.1 Esquema de di mensi ons  

dels mòduls  

 
• Elem ents del sistem a: 
 

- Mòdul: constituït pe r peces de form ig ó, fins a un m àxim  de 12 peces. 
 

 
 

- Sistema d’aireació forçada  que  funcio na am b un ventilador i unes tube ries de  
PVC perfora des.  A lhora disposa d’un sistem a d’electrovàlvules que perm et 
controlar e l flux correcte d’aire .  

 
- Lones de protecció, norm alm ent utilitzada de polietilè per tal d’aïllar la pila de  

les condicions clim atològ iques i en part per tal de m inim itzar les olors.  
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- Dipòsit de lixiviats que reculli  els líquids que  es despre nen en la fase de  
descom posició de la m atèria org ànica. 
 

 
 

- Sensor de temperatura es col·loquen 4 se nsors pe r conè ixer la tem peratura  
m itjana representativa. 

 
- Autòmat es tracta d’un dispositiu de control de paràm etres que perm et reg ula r 

l’aireació i les tem peratures i reg istrar-les. Mesura la tem peratura una veg ada 
per m inut i en fa difere nts m itjanes am b el conseqüent enreg istram ent de 3  
m esures diàries de la tem peratura pe r sensor. 

-  

 
 

3.1.2 FUNCIONAMENT I REQUERIMENTS DEL SISTEMA 
Els m òduls de com postatg e tracten la FORM en el procés de biotransform ació aeròbica a unes  
tem peratures que oscil·len e ntre  els 25 i e ls 70ºC. Es tracta la FORM en lots deg udam ent 
hom og eneïtzats i barrejats am b una proporció de poda triturada entre el 30 i 40%. Durant el 
procés de descom posició els m òduls es tapen am b una lona. 
 
Es prenen 3 m esures de tem peratura dià ries: a les 4h del m atí, a les 12h i a les 20h. 
 
Es disposa d’una zona de m ag atzem  i pretractam ent de la FORM, una superfície  prepa rada pe r a  
la ubicació del o de ls m òduls i una zona per a la m aduració i m ag atzem  del com post. 
 
Per últim , afeg ir que els lixiviats recollits en e l dipòsit són reutilitzats injectant-los de no u a la  
sitja. 
 
Actualm ent a la MCP es disposa de dos m òduls am b les seg üents característiques: 

- Mòdul Petit: 10 m  de llarg ada (am b una capacitat de tractam ent d’unes 323 tones 
anuals)  

- Mòdul Gran: 15 m  de llarg ada  
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La prova es realitza en el m òdul petit on és tracte n 38.020 Kg  de FORM i es barreg en 6.633 Kg 
d’estructura nt recirculat i 6.633 Kg  de restes de poda. L’estructurant es troba en una proporció  
entre el 30-35%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mòdul de compostatg e situat a la MCP 

 
 
• Durada  

Etapa Durada Volteig 
Descom posició 5-6 setm anes No 
Maduració  7 setm anes 1 cop/setm ana 

 
 
• L’aireació forçada  
El sistem a d’aireació forçada  funcio na am b un m otor i un ventila dor que a través de 3 circuits de  
tubos injecta aire a l’inte rior de l m òdul. 
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 L’aireació al m òdul seg ueix un cicle prog ram at, que en e l cas de la FORM com postada a la MCP és 
el seg üent: 

- 20 m inuts parat 
- 2 m inuts ventilació am b les e lectrovàlvules  obertes (per to ts 3 tubs) que  perm et 

expulsar e ls obstacles. 
- 8 m inuts alterna pels 3 circuits /tubs 

 
 

3.1.3 DINÀMICA DEL PROCÉS  
El procés de com postatg e en els m òduls és senzill  i pe rm et un fàcil control i reg ulació de l procés  
de descom posició am b l’aireació autom àtica, f et que pe rm et elim inar les tasques de volteig .  En 
acabar les 5 setm anes es pot donar per finalitzada aquesta etapa o n el precom post ja s’ha 
hig ienitzat i nom és cal deixar-lo m adurar fora de ls m òduls unes 7 setm anes m és. Cal conside rar 
però, que es  disposa de dades de tem peratura  recollides e n el m òdul m és enllà  de  les 5  
setm anes. Teòricam ent el m òdul s’hauria d’haver buidat a les 5 setm anes però  es rea litza  la  
prova deixa nt fins a 10 setm anes el m aterial dins el m òdul. 

Ini
ci: 
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/12

/20
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Buid
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 23
/01

/20
09

(te
òri

c)
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Fig ura 3.2 Evoluci ó de la temperatura en el procés de compostatg e en mòduls  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la MCP 

 
 
A l’Annex 2 es poden cons ulta r les tem peratures m itjanes preses per les 4 sondes a les 4, 12 i 20 
hores de cada dia. 
 

T m itjana  52,7 ºC 
Tm àx 62 ºC (a partir dia 33) 
Tm in 33 ºC (Prim er dia) 

 
A partir dels 55ºC es qua n s’inicia  la hig ienització de l m aterial, que  en e l cas dels m òduls a partir 
dels 18-20 dies es com encen a reg istrar aquestes tem peratures i entre e ls 60 i 63ºC a partir de  
la 5a setm ana. 
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3.1.4 QUALITAT DEL COMPOST FINAL 
Per a tal de  constata r la qualitat del com post resultant del com postatg e de FORM recollida porta  
a porta als m unicipis de la MCP, a continuació s’exposen els resultats analítics realitzats en 
l’estudi de  Viabilitat de la recollida i tractament dels bolquers d’un sòl ús a Catalunya, AR C 2009. 
Realitzats als m òduls de la  MCP els quals es trobe n tots pe r sota  dels nivells  m àxim s establerts  
en el Real Decreto 824/2005 de 8 de juliol, sobre fertilitzants i afins. 
 
 

Taula 3.1 Caracteri tzaci ó del compost reali tzat als mòduls de la MCP febrer 2009 

 

Paràmetre Valor Paràmetre Valor 

Hum itat 25,7 Salmonella Absència 
Matèria org ànica (%,base 
seca) 63,1 Crom  (ppm , base seca) 9 

pH (extracte 1:5)  9,05 Niquel (ppm , base seca) 9 
Conductivitat elèctrica 
(extracte 1:5, m S/cm ) 

Sense 
im propis Plom  (ppm , base seca) 28 

N-Kjeldahl (%, base seca) 2,33 Coure (ppm , base seca) 44 
Índex respirom ètric  1,40 Zinc (ppm , base seca) 156 
Densitat aparent 0,36 Mercuri (ppm , base seca) 0,06 
Porosita t 61 Cadm i (ppm , base seca) 0,3 
E.coli  Absència Crom  (ppm , base seca) <0,50 

Font: Viabilitat de la recollida i tractament dels bolquers d’un sòl ús a Catalunya 2009. Mostra sense bolquers 

 
 

3.2 COMPOSTATGE EN PILES 

3.2.1 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 
La tecnolog ia per a com postatg e en piles és relativam ent sim ple i tam bé la m és utilitzada, 
sobretot e n plantes am b petites capacitats de tractam ent. 
 
La m esura de les piles realitzades en aquest estudi és l’adequada per a tractar la m ateixa  
quantitat de FORM que e n el m òdul: unes 30 tones de FORM per pila.  
 
En concre t es realitzen 2 piles de 32 to nes de  m atèria org ànica + 8,27 to nes de  restes  de poda  
(40.270 Kg ) cadascuna: 

- 1 pila am b EM6 
- 1 pila sense EM 

 

                                                                         
6 Els EM són el nom que reben uns bacteris facultatius que permeten deg radar la matèria orgànica en unes 
condicions preferiblement anaeròbiques a partir d’uns 6ºC i mai superant els 70ºC 
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3.2.2 FUNCIONAMENT I REQUERIMENTS DEL SISTEMA 
Per a la form ació de cada pila s’utilitza la FORM  provinent de 2 cam ions que recullen la FORM 
porta a porta a m unicipis de la MCP (cada cam ió transporta uns 17.000 Kg  d’org ànica).  
 
A continuació s’observa la FORM provinent de la recollida porta a porta realitzada en m unicipis de  
la MCP el cap de setm ana del 4/04/09. A nivell de caracterització destacar la pràctica  
inexis tència d’im propis i   la  presència  de nom broses restes de jardineria i  poda caracte rístiques  
pròpies de l’època de prim avera. 

   

                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Dia d’inici de les piles:6/04/2009 
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Es constitueixen 2 piles d’unes 40 to nes  
cadascuna conform ades am b la FORM  i un 
20% de restes de poda per a m illorar la  
com posició i porosita t de  la pila. Les  
dim ensions de cada pila al inicia r el procés  
són de 12x2,5 m ts.  
 
 

 

 
 
Una d’aquestes piles es ruixa am b EM, 
bacteris que accelere n el procés de  
descom posició de la m atèria org ànica.  

Per al co ntro l evolutiu de l’esta t de les piles s’ag afen 3 m esures diàries, pre nent per a la m itja na  
de cadascuna 4 m ostres en difere nts punts de les piles. 
 

 
 
 
Durant a proxim adam ent 2 m esos dura el procés de descom posició de la  m atèria org ànica. En el 
cas de la pila sense EM per tal m antenir unes condicio ns de porosita t i aireació apropiades per 
als m icroorg anism es cal voltejar-la m és sovint i especialm ent al principi. En canvi, en e l cas de la  
pila am b EM no hi ha aquesta necessita t de volteig  i aireació ta n fre qüent, ja que els bacte ris  
treballen en unes condicio ns preferiblem ent anae ròbiques. 
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Data 6/05/2009, voltejant les piles 

 
 



 

 
35

Estudi de la implantació del compostatge de la fracció orgànica de residus municipals 
a petita escala  

Estat de la m atèria en descom posició en les dues piles passats 2 m esos (data 6/05/2009) 
 

    
 
 

   
 
 
Estat de la m atèria en descom posició en les dues piles passats uns 2 m esos i 3 setm anes (data 
26705/2009) 
 

  
 
 
A nivell com paratiu s’observa que e n la pila am b EM es troba  m és avançada la descom posició de 
la m atèria presenta nt una te xtura m és disg reg ada, i en canvi, en el cas de la pila sense EM el 

Amb EM 

Sense EM 

Amb EM Sense EM 



36 

 

precom post no es tro ba tan disg reg at. Referent a  les olo rs en la  pila  am b EM la o lor és m olt forta  
pròpia de processos ferm entatius i sense EM la m atèria ja fa una olor sim ilar a la olor de te rra  
hum ida. 
 

3.2.3 DINÀMICA DEL PROCÉS  
 
El control de l procés de com postatg e en piles es realitza a partir de la presa de tem peratures i 
l’exploració  visual de l’estat de les piles que am b el cone ixem ent i e xperiència de ls professio nals  
de la planta perm et g estionar el procés: volteig  de les piles, rec, e tc.   
Són apro xim adam ent 2 m esos de duració de l’etapa de descom posició i entre 5 i 6 setm anes de  
m aduració. 
 

 
Procés de compostatge en piles sense EM 

 
 

 
Procés de compostatge en piles amb EM 

Inici:
6/0

4/200
9

Fi n
al: 2

3/0
6/200

9

 
 

 
 
La principal diferè ncia a nivell pràctic del procés de com postatg e am b EM i sense EM és l’es talvi 
en voltejar la pila , en especial e l prim er m es.  Mentre que am b la pila sense EM a calg ut volteja r-la   
4 cops per ta l d’aireja r-la  en e ls 40 prim ers dies, e n el cas de les pila am b EM nom és s’ha voltejat 
1 cop am b l’objectiu d’hom og eneïtzar al m àxim  el m aterial.  
 
Per m otius d’optim ització en e ls tre balls a la Planta  dels Sots , el tem ps de descom posició 
d’am bdues piles és e l m ateix, ta n la pila am b EM com  la sense EM, però e n e l cas de  la pila  am b 
EM el procés de descom posició és veu escurçat tal i com  s’observa qualitativam ent am b l’estat 
m és disg reg at de la m atèria. Una  altra diferè ncia és que la pila am b EM assoleix ràpidam ent els  
50-55ºC al cap dels 10 dies i al pila sense EM fins al cap d’uns 20 dies no els assoleix. 
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Per altra banda, la pila am b EM al cap de ls 20-25 dies assoleix les tem peratures m àxim es 
estabilitzant-se a l’ento rn de ls 64ºC. En canvi, sense EM la pila s’estabilitza al cap de ls 45 dies a  
tem peratures m és elevades a l’entorn de ls 70ºC. 
 
 

Fig ura 3.3 Evoluci ó de la temperatura en el procés de compostatg e en pi les 
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Font: Elaboració pròpia, 2009 

 
A l’Annex 3 es poden consultar les tem peratures m itjanes preses a les 8, 13 i 19 hores de cada 
dia. 
 

 Pila am b EM Pila sense EM 
T m itjana  62,4 ºC 62,0 
Tm àx 67,5 ºC (a partir dia 45) 73,7 (a partir del dia 44)  

Tm in 43 ºC (prim er dia) 27 ºC (prim er dia) 
 
 
No obstant, cal esm entar que les piles realitzades no s’han com portat del tot adequadam ent ja  
que les dim ensions d’aquestes sem blen haver estat m assa reduïdes i s’ha perdut 
excessivam ent hum itat, així com , s’ha fet difícil m antenir les tem peratures òptim es. 
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3.3 ANÀLISI COMPARATIVA MÒDULS VERS PILES 
 
Tant e l com postatg e en piles com  en m òduls es tracta de tecno log ies senzilles i re lativam ent 
econòm iques com parat am b altres s istem es com  el com postatg e en túne ls o s istem es tancats  
de com postatg e am b els processos de volteig  i aireació autom atitzats.  
 

Taula 3.2 Característi ques del compostatg e en mòduls i  en pi les 
 

 MÒDULS PILES 

Flexibilitat Més lim itada però tam bé són 
estructures m odulables Alta (són m òbils) 

Inversió Major (adquisició m òduls) Menor  

Requerim ents de 
superfície  Baixa Elevada  

Obra civil Mínim es actuacions Mínim es actuacions 

Duració procés 5 setm anes en m òduls + 7 
setm anes  m aduració 12-14 setm anes 

Aireació  Aireació forçada autom atitzada  Volteig   

Contro l paràm etres  Autom atitzat  Manual 

Generació d’olors  Nivell baix i m enys risc Més habitua l i m és risc 

Susceptibilitat canvis 
clim atològ ics Nul·la  Poca 

Consum  d’energ ia en 
la descom posició 

Cert consum  elèctric deg ut a la 
ventilació forçada  

Consum  de g asoil de l’equip 
voltejador  

Seg uretat i salut L’operari te m enys contacte am b 
el m aterial 

L’operari té contacte am b el 
m aterial durant tot e l procés  

Aspecte clau  Acurada barreja inicia l del 
m aterial a com postar 

Maneig  m anual que fa que ting ui 
una im portant variabilita t en 
funció de l’opera ri 

 
A nivell de l’ús de tecnologia microbiana en el com postatg e de FORM, aquesta és de g ran utilitat 
per a: 

- poder g estionar i  adapta r el procés de descom posició seg ons necessitats (és a 
dir, es pot accelera r o alentir am b l’aplicació adequa da dels m icroorg anism es). 

- obtenir un com post am b im portants qualitats ag ronòm iques, perm etent una  
bona com ercialització d’aquest. 

- controlar e ls problem es de m ales olors. 
 
La seva utilització caldrà valorar-la a  nivell individual i  particular en cada planta , en funció  de  
l’existè ncia de queixes i problem àtiques llig ades a les possibles m ales olors, o bé, a la voluntat 
de com ercialització del com post o aplicació ag ronòm ica. 



 

 
39

Estudi de la implantació del compostatge de la fracció orgànica de residus municipals 
a petita escala  

• Valoració econòm ica  
 

Per tal de fer una com parativa de costos d’am bdós sistem es, a continuació nom és es 
contem plen els costos d’operació difere nciats per m òduls i piles. Els costos d’inversió i valoració  
econòm ica d’una possible planta  a petita escala am b les dos tipo log ies de sistem es es 
contem pla de form a m és acotada a l’apartat 5.2.3. Valoració econòmica del disseny d’una planta 
tipus.  
 
Els costos d’operació són estim atius ja que e n funció de la tipo log ia i rendim ent de la m aquinà ria  
utilitzada pode n varia r substa ncialm ent, tan pe l que fa  al consum  energ ètic d’aquesta  com  al 
tem ps requerit pe r a realitzar les dife rents tasques de m aneig . 
 

Taula 3.3 Costos d’operaci ó del compostatg e en pi les 

 
PILES (1 pila =30 tones FORM) Amb EM Sense EM  
Manipulació 
Preparació de l’estructurant   
(trituració de les restes de poda)  

40 €  40 € 

Form ació de les piles  20 € 20 € 
Contro l paràm etres1  320 €  320 € 
Tasques de volteig  i rec   45 €  60 €  
Altres tasques  20 € 20 € 
Accelerador bacterià EM 126 € - 
Consums maquinaria  
Màquina pa la2 88 € 88 € 
Trituradora3  4 € 4€ 
Garbelladora4  10 € 10 € 

Total 
€/pila 673 € 562 € 
€/tona FORM 22 € 19 € 

Es consideren 20 € cost hora operari en les tasques de manipulació de la pila. 
Les característiques de la maquinària es desg lossen en l’annex de pressupostos. 
1

 Es considera una dedicació de 2h/setmana de control. 
2

 Utilitzada pel volteig , alimentació de la trituració i formació i transport de piles (8 hores en funcio nament).  
Consum de la màquina pala uns 14 litres g asoil/hora. Amb un preu de 0,9 €/litre g asoil A. 
3 

Es tracta d’un biotriturador amb un cons um de 19,11 Kwh, amb 2 hores de funcionament per a la trituració de  
restes de poda. Es considera un preu de 0,10 €/Kw seg ons valors mitjos del mercat. 
4 

Criba amb una capacitat de g arbellat de 30 tones/hora. Es considera un temps de cribat inferior a una hora. 
 
 
Cal considera r que els  costos d’operació  i m aneig  de les piles es  veurie n reba ixats  nota blem ent 
en el cas de no ser necessària la trituració de res tes de poda en uns 69 € m enys. 
 
Els costos d’operació e n el tractam ent de la FORM és sim ilar en piles on s’utilitza EM i on no. L’ús  
de EM encare ix uns 3 € la to na de FORM com postada, to t i que es po den veure  fàcilm ent 
com pensats per uns m ajors ing ressos en la com ercialització del com post. 
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Taula 3.4 Costos d’operaci ó del compostatg e en mòduls  
 

MÒDULS (1 m òdul=30 tones FORM) 

Manipulació     

Preparació de l’estructurant   40 € 
(trituració de les restes de poda)  

Em plenat m òdul  100€ 

Contro l paràm etres  75 € 
Consum  elèctric aireació1 154 € 

Tasques de m aneig   60 € 
Consums maquinaria 

Màquina pa la 2 151 € 

Unifeed 3   63 € 
Trituradora 4  4 € 
Garbelladora 5 10 € 

Total 
€/mòdul 657 € 

€/tona FORM 22 € 
Es consideren 20 € cost hora operari en les tasques de manipulació de la pila. 
Les característiques de la maquinària es desg lossen en l’annex de pressupostos.

  

1 
Potencia motor: 5,5 Kw/h amb 8 hores de funcionament diàries. Es considera un preu de 0,10€/ Kw 
seg ons valors mitjos del mercat (1.584€/anuals) 

2 Utilitzada per a la trituració de la poda , emplenat i buidat mòdul i g arbellat (14 h en funcionament).    
Consum de la màquina pala d’uns 14 litres g asoil/hora. Amb un preu de 0,9 €/litre g asoil A. 

3 
S’utilitza per a la barreja uniforme de restes de poda i FORM en el emplenat del mòdul. Consum 
estimat d’uns 14 litres g asoil/hora 

4
 Es tracta d’un biotriturador amb un consum de 19,11 Kwh, amb 2 hores de funcioname nt per a la  
trituració de restes de poda. Es considera un preu de 0,10 €/Kw seg ons valors mitjos del mercat. 

5 Criba amb una  capacitat de g arbellat de 30 tones/hora. Es considera un temps de cribat inferior a  
una hora. 

 

 
Tal i com  es com enta anteriorm ent e n el cal se les piles, e ls  costos d’operació i m aneig  del m òdul 
es veurien rebaixa ts notablem ent en el cas de no ser necessària la trituració de restes de poda  
en uns  69 € m enys. Tam bé cal afeg ir que l’em plenat de ls m òduls encare ix fo rça el procés deg ut 
a la necessitat d’hom og eneïtzar el m aterial a com postar am b l’ús d’un unifeed. 
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• Valoració g lobal 
 
Tant les piles com  els m òduls só n sistem es de com postatg e m olt sim ilars i  de  fàcil a plicació e n 
el com postatg e de petites dim ensions. 
 
El principal avanta tg e dels m òduls vers les piles és sobretot el control autom atitzat del procés  
de descom posició am b el conseqüent esta lvi de costos deg ut al control de paràm etres. No  
obstant, cal afeg ir que els costos d’explotació de l com postatg e en m òdul s’encareixen al re querir 
en el procés t’em plena’t d’aquest una m escla de restes de poda i FORM m itjançant m aquinà ria  
útil pe r a obtenir una barre ja el m àxim  uniform e. En el cas de la MCP s’utilitza una m escaldora 
(unifeed) ja que no es voltejarà m és durant el procés de descom posició.7 
 
 

Taula 3.5 Comparati va de costos d’operaci ó del compostatg e amb diferents si stemes 
 

Sistema de compostatge €/tona FORM tractada 
Pila am b accelerador bacterià  22 
Pila sense accelerador bac terià  19 
Mòdul 22 

 
 
La g estió de possibles m ales olors és m és fàcil am b els m òduls, però e n tot cas, sí en el 
com postatg e en piles s’utilitza tecnolog ia m icrobiana que perm et reg ular i equilibrar m és el 
procés, aquest pro blem a es pot veure resolt e n bona pa rt.  
 
De totes m aneres, cal considerar que a nivell teò ric, un dels avanta tg es dels m òduls és perm etre 
accelerar el procés de descom posició de la FORM vers les piles, però am b les proves fetes e n 
l’estudi a quest f et no es veu reflectit. No s’observa la dism inució de  la tem peratura a l cap de  les  
5 o 6 setm anes d’estada  de la FORM en el m òdul, com  seria  d’esperar, resultat de  la dism inució  
d’activitat m icrobiològ ica encarreg ada de descom pondre la m atèria org ànica. Per aquest m otiu, 
no es pot afirm ar que en els m òduls realm ent s’escurci el tem ps de descom posició de la FORM 
vers les piles. 
 
Tam bé cal afeg ir que els requerim ents de superfície no van llig ats plenam ent al sistem a de 
com postatg e eleg it. Per una ba nda, el com postatg e en m òdul perm et un es talvi de supe rfície  al 
no requerir el volteig  de la m atèria en tem ps de descom posició, però per altra banda , es tracta  
d’un sistem a m és ríg id quan a la necessitat d’una m assa crítica de FORM, per sota de la qua l, 
aquesta no el faria viable al requerir un m ajor nom bre de  m òduls per tal d’adequar el tem ps 
d’estocatg e de la FORM a un màxim  adm issible.  
 

                                                                         
7 La MCP ha realitzat proves de compostatg e en mòdul sense prèviament realitzar una mescla amb el 
uni feed de restes de poda i FORM i el procés no ha funcionat de forma òptima. 
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4 LES EXPERIÈNCIES DE COMPOSTATGE A PETITA ESCALA 
 

4.1 INTRODUCCIÓ 
 
Un cop descrites  les g eneralitats  del procés de  com postatg e i l’anàlisi de  tecnolog ies aplicables  
per a fer com postatg e a petita escala, a continuació s’exposa; prim eram ent un recull de casos de  
m unicipis o com arques catalanes on actualm ent ja s’està realitzant el com postatg e de petites  
quantitats de FORM o bé, es té previs t aplicar un m odel de com postatg e a escala local. En seg on 
lloc, s’exposa de form a breu el m odel de g estió de la FORM a Àustria o n el com postatg e de petites  
dim ensions anom enat com postatg e ag rícola és el m odel de g estió escollit am b uns m olt bons 
resultats de valo rització de la FORM. 
 

4.2 CASOS A CATALUNYA 
 

Cabanes 

Població  950 habitants  
Índex de concentració1 Concentra t- dispers  
FORM recollida selectivam ent s.d. 

Sistem a de recollida FORM Àrees d’aportació integ rals (en projecte establir la recollida 
porta a porta)  

Nivell d’im propis  Sense valorar 

Disseny Planta:  
Estat S’ha realitzat el projecte pende nt de finalitzar principis 2010 
Capacitat de tractam ent s.d. 
Superfície pla nta  s.d. 
Cost inversió  s.d. 

Descripció 

Es tracta d’una planta de com postatg e per a cobrir les 
necessitats del m unicipi ubicada al costat de la deixalle ria com  
una m ateixa ins tal·lació a 1km  del nucli. Am b la im plantació de l 
porta a porta es preté n dism inuir dràsticam ent els im propis 
presents en la FORM. 

Planta de com postatg e m és 
propera  Propera planta de Pedre t i Marzà  
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Boadella i les Escaules 

Població  Boadella  
Índex de concentració1 Dispers- concentrat 
FORM recollida selectivam ent  (pràcticam ent el 95% de g eneració) 
Sistem a de recollida de FORM En 3 àrees d’aportació integ rades  
Nivell d’im propis  0,4 % 

Disseny Planta: 
Estat En servei 
Capacitat de tractam ent 60 tones anuals 
Superfície pla nta  70-100 m2 
Cost inversió  s.d. 

Descripció 

L’Ajuntam ent de Boadella i les Escaules ha e ng eg at una 
iniciativa de g estió m unicipal de la FORM incloent la recollida i  
tractam ent d’aquesta fracció.  
La Planta de com postatg e de Bodadella i les Escaules va obrir 
les portes a finals de 2006. Els veïns del m unicipi dipositen la  
m atèria org ànica que g eneren a les bosses com postables –que 
se’ls ha distribuït a pre u de cost– i seg uidam ent les aboquen 
als contenidors de l poble . El sistem a de recollida és am b 
contenido rs que  es recullen ple ns als punts d’aportació, 
deixant-ne de buits en e l seu lloc. 
En una a ntig a g ranja es realitza el com postatg e com unitari de 
la FORM destacant un resta urant com  a g ran productor i am b el 
qual en un inici es va iniciar el procés. A la planta, la FORM es 
tracta en piles (en to tal són 4 piles i és trig a 1 m es a com pletar 
una pila) . Un cop el com postatg e ha estat elaborat, e ls 
m ateixos residents po den adquirir-lo g ratuïtam ent a la 
instal·lació. 
 

Planta de com postatg e m és 
propera  Propera planta de com postatg e de Pedret i Marzà  
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Navata 

Població  1.200 habitants 
Índex de concentració1 Concentra t- dispers  
FORM recollida selectivam ent 4 tones / m ensuals  

Sistem a de recollida FORM Àrees d’aportació integ rals (inici recollida selectiva 1er 
trim estre 2009) 

Nivell d’im propis  2,51 % (única caracterització 2n trim estre 2009) 

Disseny Planta: 

Estat S’ha realitzat el projecte però actualm ent es troba aturada 
l’execució  

Capacitat de tractam ent 600 tones anuals 
Superfície pla nta  2.500 m2 

Cost inversió  A l’entorn de 60-70.000 € (es contem pla principalm ent 
l’execució i construcció de la pavim entació, cobert i bàscula)  

Descripció 

A Navata fa uns 8-10 anys que a les m ateixes instal·lacio ns de 
la deixalleria m unicipa l es realitza el tractam ent de les restes 
veg etals:trituració i com postatg e. Am b la im plantació de la 
recollida selectiva de la FORM al m unicipi, es planteja l’opció 
d’aprofita r i adequa r les ins tal·lacio ns de la deixalleria 
m unicipal per a fer com patible el com postatg e de FV i la FORM. 
De m om ent però, aquest pro jecte no ha tira t endavant pendent 
de rebre l’autorització i suport per part de l’ARC. Alho ra des del 
Consell Com arcal de l’Alt Em pordà es pla nteja l’opció de crear 
alg unes plantes de com postatg e que donin cabuda a la g estió 
de la FORM de m unicipis rurals i com plem entin la construcció 
de la nova planta prevista a Pedret i Marzà. 

Planta de com postatg e on 
actualm ent g estionen la 
FORM 

Planta de com postatg e d’Olot 
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Santa Eulàlia de Ronçana 

Població  6.111 habitants 
Índex de concentració1 Dispers 
FORM recollida selectivam ent 1000 tones/a nuals  
Sistem a de recollida FORM Porta a porta  
Nivell d’im propis  3-4% 

Disseny Planta: 
Estat En projec te  
Capacitat de tractam ent 1.500 tones/anua ls 
Superfície pla nta  2.500 m2 

Descripció 

Es troba en procés d’aprovació el projecte de construcció d’una 
nova planta de com postatg e  de la FORM  (pendent de reso ldre 
el finançam ent). El projecte contem pla la construcció d’una 
nova planta e n uns te rrenys boscosos que ha encarit la seva 
inversió inicial al haver de disposar i facilita r-hi els serveis 
corresponents. El sistem a de com postatg e es basa en una 
prim era fase on a través dels m òduls o bocs, la FORM es 
descom posa m itjançant un sistem a d’aireació forçada, e l 
corresponent espai a l’etapa de m aduració sense cobert am b 
els requerim ents correspo nents d’espai i infraestructures pe r a 
al recepció del m aterial, m ag atzem final del com post i 
m aquinària necessària. 

Planta  de com postatg e m és 
propera  
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Comarca del Pallars Sobirà 

Població  6.700 habitants 
Índex de concentració1 Dispers- concentrat 
FORM recollida selectivam ent s.d. 
Sistem a de recollida de FORM En punts d’aportació  
Nivell d’im propis  2-5% 

Disseny Planta: 
Estat En execució i e n procés d’am pliació 
Capacitat de tractam ent s.d. 
Superfície pla nta  s.d. 
Cost inversió  Baix 

Descripció 

Actualm ent s’està realitzant com postatg e com unitari en nuclis 
de m enys de 100 habitants. Són 7 nuclis de la com arca que 
am b com postadors de 5.000 litres unes 150 fam ílies i g rans 
productors pa rticipen en la g estió de la FORM in situ. 
Per altra banda , a Llavorsí fa uns 2 anys que f unciona un 
Centre de com postatg e per a la g estió de la FORM del m unicipi 
de 265 habitants a l’hivern però que en caps de setm ana i estiu 
es poden triplicar. Aquest centre funciona am b una zona prèvia 
de tria tg e dels im propis am b una cinta transpo rtado ra i la fase 
de descom posició es realitza en com postadors de 200 litres. 
No es disposa de dades ja que fins fa poc no s’ha com ençat a 
portar un contro l de les qua ntitats de FORM g estionades al 
centre. 
Per últim , tam bé es troba en projecte am pliar el pro jecte del 
com postatg e  a petita escala en els m unicipis d’entre 200 i 500 
habita nts i en e l nucli de Sort. En aques t darre r és on hi ha la 
m àxim a com plexitat de g estió, ja que po rtar la FORM recollida 
selectivam ent a la Planta de Trem p a 40 Km  no és viable i cal 
cercar alterna tives. 

Planta de com postatg e m és 
propera  Planta de com postatg e de Trem p 
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Comarca de l’Alt Empordà 

Població  A nivell de m unicipis o ag rupacions m unicipals  
Índex de concentració1 Dispers- concentrat 
FORM recollida selectivam ent 500 tones/anua ls  
Sistem a de recollida FORM Divers 
Nivell d’im propis  Plante jam ent am b un 0,5% 

Disseny Planta: 
Estat Actualm ent s’està realitzant l’estudi 
Capacitat de tractam ent 500 tones/anua ls  
Superfície pla nta  A definir 
Cost inversió  En estudi 

Descripció 

S’està realitzant com postatg e com unitari en un m unicipi de 
200 habitants am b com postadors de 5000 litres. Però per altra 
banda, i a rran de la bona experiè ncia de Boadella de g estionar-
se  la FORM en una pròpia planta m unicipa l es creu oportú 
apostar per un m odel com arcal on a part de la planta de 
com postatg e de Pedret i Marzà s’im plantin pe tites plantes de 
com postatg e rural a escala local. Es planteg en aprofitar 
instal·lacions existents (g rang es o sim ilars,  en deixalleries no) 
i que sig uin els m ateixos veïns els m és im plicats en el bon 
funcionam ent  de la recollida i retornant el com post realitzat. 

Planta de com postatg e m és 
propera  Propera planta de Pedre t i Marzà  
1 Atles de la nova Ruralita t 
 
 
 
Cal esm entar d’altres possibilitats, com  el possible  interès que tindria e n territoris  com  el Vallès  
Oriental on actualm ent s’està fent com postatg e de fems, prom ocionat des de la cooperativa de 
pag esos de la com arca, d’incorporar en alg unes d’aquestes instal·lacions petites qua ntitats de  
FORM d’alta qualita t. 
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4.3 EL MODEL AUSTRÍAC 
 
A Àustria  el sector ag rari es  tro ba integ rat e n la  g estió de  la FORM, és  a dir, les e xplo tacions  
ag ràries es troben involucrades en el Pla de g estió i d’inf raestructures dels res idus m unicipals. 
 
D'una banda, a l volta nt de l 7% de les plantes de com postatg e d'Àustria cobreixen m és del 50% de 
les necessitats , i  per altra banda, hi ha  un g ran nom bre de plantes de  com postatg e a petita  
escala que dem ostren l’estructura descentralitzada de la g estió dels residus org ànics a Àustria. 
 
Són al volta nt de 350 explotacio ns ag ràries que realitze n l’anom enat com postatg e ag rícola 
g estionant unes 271.000 tones de residus org ànics l'any, que represente n aproxim adam ent el 
34 % de la capacitat g lobal de les plantes de com postatg e d'Àustria.  
Am b aquest m odel de g estió dels residus org ànics és pre tén donar s uport a les inicia tives locals  
fom entant el desenvolupam ent local i g estionar els res idus de  form a sostenible i  prope ra al seu 
orig en. 

 
 

Fig ura 4.1 Di stri buci ó de les plantes de compostatg e a Àustri a 
 

 
Font: Presentació Compostatg e Ag rícola CEPA 
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5 DISSENY D’UNA PLANTA TIPUS DE COMPOSTATGE A PETITA 
ESCALA  

5.1 CRITERIS, REQUISITS I CONDICIONANTS 
 
Per a dissenyar i construir una planta de com postatg e de petites dim ensions, cal te nir e n 
com pte les m ateixes pautes que s’establirien per a una planta de com postatg e a g ran escala 
però adapta nt a questes  a les necessitats i realita ts territorials on és fan recom anables i via bles  
aquest tipus de pla ntes.  
 
Els condiciona nts seran e ls seg üents 

- La idoneïtat o no pe r tracta r FORM am b determ inades característiques  
- Idoneïtat de la ubicació  
- L’im pacte del transport sobre la xa rxa viària pública 
- La necessitat d’ im plem entar alg una m esura addiciona l per a reduir al m àxim  el 

risc de m olèsties al veïnat. (cobertes g eotèxtils, confinam ent de certes  
operacions i recollida de g asos) 

 

5.1.1 CARACTERÍSTIQUES DE LA FORM A COMPOSTAR 
Un aspecte im portantissim  que es podria esta blir com  a  factor excloe nt o no d’im plantar aquest 
tipus de plantes és la qualitat de la FORM ha recepciona r, és dir, el nivell d’im propis prese nt. 
 
Les petites plantes o centres de com postatg e estan pensades pe r a te nir uns baixos costos, ta n 
d’inversió com  d’operació; per tant, nom és són plantejables  pe l tractam ent de FORM am b uns 
nivells mai superiors al 1,5 - 2%  d’impropis. En supe rar aquests nivells d’im propis  ja es fa ria  
necessari im plantar sistem es de pretractam ent que perm etessin el tria tg e d’im pureses. 
 
La presència  d’im propis en la FORM: 

- Dism inueix l’espai disponible pel procés 
- Es dificulta la circulació d’aire  
- Em pitjora la capacita t estructurant de la fracció veg etal 
- S’increm enta el desg ast de la m aquinària  
- Baixa la qualitat del com post obting ut 
- Augm enta el rebuig  a destinació f inal 

 
Per altra ba nda, un dels m otius que justif iquen l’existè ncia d’aquestes petites pla ntes de  
com postatg e és la incong ruència que es crea quan el m unicipi on és recull selectivam ent la 
FORM am b uns m olt bons resulta ts  han de po rtar a tractar aquesta   FORM, recurs valuós, a una  
planta co nvencional de com postatg e barrejant-se am b la FORM d’altres m unicipis am b nivells  
d’im propis m olt superiors. 
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5.1.2 LA UBICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
La ubicació idònia de l’ instal·lació és una de les pa rts m és im portants en e l disseny d’una planta. 
Els problem es i m olèsties a la població sobre tot per m ales olo rs, són producte d’ un m al disse ny 
o m ala explotació; en el prim er cas fa que sig ui m olt m és difícil i costos cercar solució. 
 
Agents implicats en l’establim ent d’una Pla nta de Com postatg e: 
 

 
 

*Cal considerar també la intervenció del productor o productors de 
la matèria primera i el transportista. 

 
 
Criteris bàsics per la instal·lació d’una planta o centre de com postatg e: 

- Allunya des de nuclis urbans , recom anable a un m ínim  de 500 m  fins als nuclis. 
- Allunya des de lle res de rius, zones am b freàtics m olt superficia ls i zones inundables. 
- Més aptes de situa r en zones rura ls m és que en zones industrials. 
- Les vies d’accés han d’acceptar el pas de cam ions previst, evitar al m àxim  l’accés a la 

instal·lació pel m ig  de poblacions i cercar alte rnatives de pas. 
- Valorar el trànsit de cam ions per les vies públiques quan aquest sig ui superior a 10 

cam ions/dia. 
- Disposar d’un estudi prelim inar d’o lors on s’identificarà un im pacte odorífer i pe rm etrà  

preveure la necessita t de zones confinades, tractam ent de g asos etc. 
 
Un dels aspectes claus a considerar per l’establim ent d’una planta de com postatg e a petita  
escala és que la  ubicació d’aquesta ha de se r en un lloc on ja es disposi dels serveis necessaris, 
sobretot per tal d’evitar e ls costos econòm ics i am bientals  (conducció d’ene rg ia, construcció de  
vials etc.).  
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La m illor opció és cercar un lloc on aquesta planta es faci com patible i integ rable am b els actuals  
usos de l’espai. Per a quest m otiu es fa recom anable, com  ja s’està fent en de term inats  
m unicipis, ubicar aquestes pla ntes en: 
 

- Explo tacions ag ràries on ja s’estig ui practicant el com postatg e de fem s i/o purins o  
pog ués ser factible. Per tant es disposa d’espai pote ncialm ent adaptable  al 
com postatg e de FORM, afeg int l’experiència del pag ès que ho  practica i la  creació  
d’activitat econòm ica en les m ateixes zones rura ls.  

 
- Tam bé hi hauria la possibilitat d’ubicar aquestes petites plantes de com postatg e en 

deixalleries o centres de transfe rència de residus  ubicats a una dis tància prude ncial 
del nucli ha bita t, com  espais fàcilm ent com pag inables i adapta bles am b petites  
am pliacions o redistribucions de l’espai  al com postatg e a petita escala. 
 

5.1.3 INCIDÈNCIA AMBIENTAL I IMPACTES  

5.1.3.1 L’im pacte d’olors  

Les m ales olors són un de ls im pactes m és recurrents i de  difícil g estió en les plantes  de  
com postatg e. 
El g rau d’im pacte odorífer es troba en f unció de m últiples variables , en especial dels residus a  
tractar d’alta o baixa deg radabilitat. La FORM és un residu d’alta biodeg radabilita t, és a dir, que es  
deg rada am b facilitat o podríem  dir es podreix ràpidam ent. De totes m aneres, tam bé cal 
considerar que la m ateixa com posició de la FORM té m olt a  veure am b les possibles m ales olors. 
És un clar exem ple la planta de com postatg e de Castelldefels que en els seus inicis com postava 
residus org ànics procedents de restes de m enjar i les olo rs no represe ntaven un problem a pel 
veïnat, però  am b la incorporació  de  com postatg e de residus  d’orig en a nim al procede nts dels  
m ercats, la planta es va convertir en un focus de m ales olors i m olèsties pel veïnat que fan 
tancar aquesta activitat. 
 
Alhora la ubicació de la pla nta a una distància suf icient de nuclis habitats i les condicions  
clim atològ iques sobretot de les direccio ns on bufa el vent són uns dels aspectes clau a  
considerar en e l disseny de plantes de com postatg e. 
Per aquestes rao ns cal realitzar un estudi prelim inar d’o lors on a partir de la capacitat nom inal de  
la planta, cal es tudia r i valo rar els requisits a com plir (e tapes del procés confinades o no, 
sistem es de tractam ent de g asos o m esures preventives). Aques t estudi pre lim inar és previ a  la  
instal·lació de la pla nta pe rò am b la revisió i m odificacions correspone nts un cop la  planta es  
trobi e n rodatg e. 
 

5.1.3.2 L’im pacte del trànsit 
L’im pacte del trànsit de cam ions per les vies d’accés a la instal·lació tam bé cal te nir-lo e n 
com pte. Cal considerar e l flux d’entrada i sortida de cam ions que la pla nta atraurà tant de  
cam ions am b m atèria a com postar  com  de m aterials com plem entaris (restes  de po da, e tc.) i  la  
sortida de cam ions am b com post i productes residua ls.  
Seg ons estableix l’ARC quan el transpo rt de to ts els m aterials sig ui inferior o ig ual a 10 
cam ions/dia es conside rarà neg lig ible el seu im pacte. 
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5.1.3.3 L’im pacte sobre el m edi 
Per al disseny i insta l·lació d’una planta de com postatg e tam bé cal valorar el im pacte sobre 
l’entorn a nivell de lixiviats, pols, g asos, soroll, etc. 
A nivell dels lixivia ts es recom anable sig uin insta l·la des lluny de lleres de rius, zones inunda bles  
o en zones am b nivells freàtics poc profunds. 
Pel tem a de prevenció de soroll, g asos i pols cal tractar-los de form a m olt sim ilar a la prevenció 
de m ales olors am b l’estudi de la seva ubicació, capacitat de disseny i m esures com el 
confinam ent d’etapes, ús de cobertes per a les piles, e tc. 
 
 

5.2 DIMENSIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Per al disseny i construcció d’una pla nta de com postatg e cal considerar les seg üents prem isses: 

- La capacitat de la insta l·lació és l’anom enada capacita t nom inal (capacitat pe r la qua l 
es dem ana l’autorització a l’ARC i correspo n a la quantita t m àxim a de m aterial que es  
podrà tractar pe r any). En canvi, la capacita t per al disseny, és a dir, la capacita t per a  
dim ensionar la instal·lació,  se rà un 10% superior a  la capacita t nom inal que es sol·licita . 
Per a calcular les em issions d’olors s’utilitzarà la capacitat nom inal. 

- Considerar e n el dim ensionat els estructurants i m aterials com plem entaris necessaris  
per la pla nta. 

- Dissenyar una insta l·lació a pte pe r a com postar difere nts residus o nom és un (pe . 
residus ram aders i FORM) 

- Minim itzar els im pactes derivats de la seva ubicació (g asos, pols, lixiviats etc.)  
- Evitar les m olèsties a ls nuclis habitats (m ales olors, trànsit excessiu de cam ions i 

sorolls). 
 
Per altra ba nda, la selecció de processos i tecno log ies de tractam ent ha de perm etre que  les  
instal·lacions im plantades sig uin: 

- Robustes, de form a que s’allarg ui la seva vida útil.  
- Senzilles, en e l sentit de facilitar-ne l’operació i m inim itzar els costos de g estió. 
- Am pliables i m odulables, pe r tal que es pug uin ada ptar a l’evolució de les necessitats de  

tractam ent. 
 

5.2.1 CONSIDERACIONS EN EL DIMENSIONAT 
 
• Disseny de la zona de recepció i em m ag atzem atg e 
 
Aquest espai ha d’estar pavim entat i prepara t per rebre la FORM. És desitjable que la FORM 
estig ui el m enor tem ps possible en espera a ser tractada ja que al increm entar el tem ps d’espera  
de la FORM abans de tractar-la : 

- Augm enta la g eneració de lixivia ts  
- Es dificulta la circulació d’aire  
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- S’increm enten les m ales olors 
- Dism inueix el pH, dificultant l’inici del procés 

 
• Disseny de les zones destinades al pre tractam ent 
 
Les zones de pretractam ent de la FORM disposaran de so lera pavim entada, del pe ndent adequa t 
per recollir els lixiviats i les aig ües pluvials en cas que sig uin descobertes am b la xarxa de  
conducció d’aquests fins a la bassa de recollida . 
 
Per al preparat de la fracció veg etal no és necessari que es disposi d’una  superfície pavim entada  
però si am b el pendent adequa t que perm eti la recollida de pluvia ls no considera des lixiviats. 
 
Cal determ inar els equips necessaris, la  ubicació i s uperfície  ocupada sense oblida r les zones  
com plem entàries per al m ovim ent de m aquinària i l’espai necessari per emm ag atzem ar 
tem poralm ent la m escla previ a  l’etapa de descom posició si així es requereix. 
 
• Disseny de les zones destinades a la descom posició 
 
De la m ateixa m anera que en la zona de pretractam ent cal que la superfície on es desenvolupi 
aquesta etapa sig ui pavim entada i coberta o no seg ons tecnolog ia aplicada.  
 
Aquestes zones e n f unció  de l’alternativa  tecnològ ica hauran de com plir una  sèrie  de  requisits  i  
per a tal de fer e l dim ensiona t. La superf ície necessària per a l’e tapa depe ndrà: 

- Del volum  de FORM a tractar 
- La proporció d’estructura nt em prada  
- La capacitat de càrreg a o volum  de m aterial que s’encabeix per unita t de superf ície. 
- La durada de l’eta pa  

 
• Disseny de l’espai destinat a la m aduració 
 
L’espai destina t pot ser e l m ateix que e n la descom posició o bé un altre indre t tam bé pavim entat 
am b o sense coberta. Si es fa necessària la incorporació de líquids, aquests no podra n ser 
lixivia ts sinó aig ües netes o pluvials recollides separadam ent dels lixivia ts. 
 
La superfície necessària dependrà de: 

- El volum  de residus  a com postar 
- Les operacions de reag rupam ent del m ateria l que es pug uin dur a  term e per optim itzar 

m és l’espai 
- La capitat de càrreg a  
- La durada m ínim a establerta  

 
• Disseny de l’espai destinat a l post-tractam ent 
 
En principi, l’espai destinant a aquesta e tapa no cal confinar-lo ja que no es g eneren m ales olors. 
Per altra banda, si cal valo rar la  necessitat de situar ba rreres protecto res o d’altres m esures  per 
tal d’evitar que el vent arrosseg ui el com post de g ranulom etria fina i disposar de l’espai 
necessari per ubicar e ls equips i acum ular l’estructurant recuperat. 
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• Disseny de l’espai destinat a l’emm ag atzem atg e de producte acabat 
 
No es necessari confinar l’etapa d’em m ag atzem atg e ni disposar oblig adam ent d’una superfície  
pavim entada. Pe rò caldrà valora r l’opció  de  disposar de cobe rt per evitar que  la pluja m alm eti la  
qualita t del producte acaba t o el seu envasat per la protecció de l vent. 
 
A nivell de g estió del m ag atzem hi ha diverses alternatives entre elles destacar el m ètode FIFO 
(“first in-f irst out”)fent que l’estada dels productes en el m ag atzem  sig ui sim ilar de la m ateixa 
m anera que en l’org anització del m aterial e n les altres etapes. 
 
Per últim  esm entar que aquestes plantes hauran de disposar del seu propi llibre de registre on 
s’incorpori la seg üent inform ació: 

- El tipus i la qua ntitat de m ateria l rebut.  
- Nivell d’im propis (qua ntitat d’entrada i sortida de la pla nta i la seva g estió). 
- Procedència de la FORM. 
- Quantita t de residus classificats (im pureses) que està exclòs de com postatg e en el 

control d'entrada i després del procés. 
- Docum entació exacta del procés de  descom posició (tem peratura, hum itat, e tc) -  

Mesures que s'han de prendre am b una determ inada periodicitat (m ínim  un cop per 
setm ana). 

- La quantitat de com post produït i e l seu destí.  
 

5.2.2 DISSENY D’UNA INSTAL·LACIÓ TIPUS 
 
A continuació s’exposen dos m odels de plantes de com postatg e a petita escala aptes per a 
poder im plantar en dete rm inats territoris de Catalunya . És en l’apartat seg üent on s’analitza  
quins só n els m unicipis o àm bits territorials on seria fac tible  ubicar aquestes  petites plantes  de  
com postatg e. 
 
Es planteg en les alterna tives de com postatg e pensades per a donar resposta a dues realitats  
diferenciades de g eneració de FORM. No obs tant, cal cons iderar que só n dos e xem ples de  
dim ensionam ent am b sistem a en piles i m òduls per a  ta l de  pode r fer un anà lisi com paratiu 
d’am bdós sistem es i poder extrapola r aquestes plantes tipus a les difere nts necessita ts de cada  
possible pla nta. 

 

OPCIÓ 1 Conjunt de m unicipis am b una baixa g eneració de FORM al ser zones 
m enys poblades (zones rurals m és interio rs i d’alta m unta nya)  

OPCIÓ 2 
Municipis o conjunt de m unicipis am b una g eneració considerable de 
FORM, recollida de form a selectiva am b un m olt baix nivell d’im propis  
(sovint m unicipis am b sistem es de recollida porta a porta)  

 
 
En cadascuna d’aquestes realitats territoria ls i  de g eneració de FORM es pla nteja  un sistem a de  
com postatg e adaptat a les  seves necessitats. Cal ressalta r el fet que  les piles és  el s istem a 
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recom anat i apte per a plantes de com postatg e de baixes quantitats de FORM, tot i que tam bé 
per a plantes de m és g rans dim ensions, i en canvi, el com postatg e en m òduls nom és es fa 
recom anable en els territoris am b una g eneració de FORM a l’entorn de 1.000 tones/a ny. 
 
 

OPCIÓ 1 
Conjunt de municipis amb una baixa generació de FORM  
(zones rurals més interiors i d’alta muntanya poc poblades) 
Poblacions on es re quere ixi una pla nta pe r a tractar unes 200 tones/a nuals de FORM que en 
funció de l’eficiè ncia de recollida seria possible apro xim adam ent per a poblacions e ntre uns 
1.200 i 3.200 habitants (rang  d’eficiències de recollida entre el 80% i el 30%).  
 
A tall d’exem ple, am b una eficiè ncia del 55% en la recollida de la FORM (objectiu estable rt al 
PROGREMIC)en una població a l’entorn dels 1.700 habitants es recollirien 200 tones de FORM. 
 

 
Tipus com postatg e Compostatge en piles  
Capacitat Nom inal 200 tones 
Capacitat de disseny 220 tones 
Nom bre de piles en l’etapa de 
descom posició 3 

Quantita t per pila  20 tones/pila  
Tem ps de form ació d’una pila 30 dies 
Dim ensions, àrea ocupada:  

Recepció 100 m2 
Mag atzem  20 m2 
Descom posició 150 m2 
Maduració   80 m2 
Mag atzem 500 m2 

Total 850 m2 
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Taula 5.1 Croqui s d’una planta de compo statg e en pi les a peti ta escala 

Accés

Magatzem Recepció

Bassa lixiviats
 

 
 
• Costos 
 
El pressupost d’inversió desg lossat es pot consultar a l’annex 4. 
 

Taula 5.2 Inversi ó planta de compostatg e ti pus en pi les (opci ó 1) 
 

Concepte Inversió 

CAP. 01 MOVIMENTS DE TERRES         20.919 €  

CAP. 02 ESTRUCTURA         10.150 €  
CAP. 03 PAVIMENTS         97.217 €  

CAP. 04  TANCAMENTS          10.340 €  
CAP. 05 IMPERMEABILITZACIONS           2.241 €  

CAP. 06  OFICINES           4.250 €  
CAP. 07  MAQUINÀRIA      142.413 €  

TOTAL       287.531 €  
* No es contempla la inversió en casos d’instal·lació d’una planta en zones  
 sense serveis bàsics  
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Taula 5.3 Costos anuals d’una planta de compostatg e ti pus en pi les (opci ó 1) 
 

Concepte Cost anual 

Inversió (am ortització 10 anys) 28.753 € 

Despeses financeres (5%) 1.500 € 
Explo tació anua l1 6.744 € 

Mantenim ent planta2 1.500 € 
TOTAL  38.497 € 

1 Valor extret dels càlculs realitzats en l’apartat 3.3 Anàli si comparati va mòdul s vers pil es  
(cost pila sense accelerador bacterià de 562 €/pila per a 12 piles anuals) 
2 Concepte relacionat amb la neteja, manteniment de maquinària i infraestructura 

 
 

 
 

OPCIÓ 2 
Municipis o conjunt de municipis amb una generació considerable de FORM, recollida de forma 
selectiva amb un molt baix nivell d’impropis (sovint municipis amb sistemes de recollida porta 
a porta)  
 
Poblacions on es re quere ixi una pla nta pe r a tractar unes 1.000 tones/a nuals de FORM que en 
funció de l’eficiè ncia de recollida podria ser pla nteja ble per a po blacions e ntre 6.000 i 16.000 
habita nts (rang  d’eficiències de recollida entre el 80% i el 30%). 
 
A tall d’exem ple, am b una  eficiència  del 55% en la  recollida de  la FORM (objectiu esta blert al 
PROGREMIC)en una població a l’entorn dels 8.700 habitants es recollirien 1.000 tones de FORM. 
 
 
Tipus com postatg e Compostatge en mòduls (també possible en piles) 
Capacitat Nom inal 1.000 
Capacitat de disseny 1.100 
Nom bre de m òduls en l’etapa 
de descom posició 8 

Capacitat per m òdul 25 tones /m òdul 
Tem ps d’em plenat m òdul Aproxim at 5 dies 
Dim ensions, àrea ocupada:  

Recepció 100 m2 
Mag atzem 30 m2 
Descom posició 480 m2 
Maduració  127 m2 
Mag atzem 600 m2 

Total 1.337 m2 
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Taula 5.4 Croqui s d’una planta de compo statg e en mòduls a peti ta escala 

Accés

Magatzem Recepció

 
 
 

 
• Costos 
 
El pressupost d’inversió desg lossat es pot consultar a l’annex 4. 
 

Taula 5.5 Inversi ó planta de compostatg e ti pus en mòduls (opci ó2) 
 

Pressupost planta compostatge en piles Inversió 

CAP. 01 MOVIMENTS DE TERRES       25.855 € 
CAP. 02 ESTRUCTURA       170.260 € 

CAP. 03 PAVIMENTS         97.217 €  
CAP. 04  TANCAMENTS          12.580 €  

CAP. 05 IMPERMEABILITZACIONS                 600 € 
CAP. 06  OFICINES 4.250 € 

CAP. 07  MAQUINÀRIA      142.413 € 

TOTAL       453.175 € 
* No es contempla la inversió en casos d’instal·lació d’una planta en zones  
 sense serveis bàsics  
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Taula 5.6 Costos anuals d’una planta de compostatg e ti pus en mòduls (opci ó 2) 
 

Concepte Cost anual 

Inversió (am ortització 10 anys) 45.318 € 

Despeses financeres (5%) 2.266 € 
Explo tació anua l 5.256 € 

Mantenim ent planta  1.800 € 
TOTAL  54.640 € 

1 Valor extret dels càlculs realitzats en l’apartat 3.3 Anàli si comparati va mòdul s vers pil es   
(cost de 657€/mòdul per a 8 mòduls anuals) 
2 Concepte relacionat amb la neteja, manteniment de maquinària i infraestructura 

 

5.2.3 VALORACIÓ GLOBAL 
 
La inversió i costos d’explo tació en una planta  de com postatg e és un clar exem ple de l’econom ia 
d’escala. És a dir, aug m entar el nom bre de to nes tracta des de FORM en una planta  de  
com postatg e no sig nifica un aug m ent proporciona l de costos sinó tot el co ntra ri, una  
optim ització i produc tivita t m olt m és g ran de la planta am b un m ínim  sobrecost. 
 
Per aquesta raó no són com parables els costos d’inversió en plantes am b tecnolog ies de 
com postatg e senzilles com són els m òduls i les piles am b dim ensionats un 80% diferents com 
és el cas. 
 
De totes m aneres, i a nivell de conclusions, es pot afirm ar que el sistem a de com postatg e en 
piles presenta un avanta tg e im portant quan al dim ensionam ent d’una pla nta i la seva  
adaptabilita t, ja  que es tracta d’ un sistem a m és flexible que perm et respondre am b m és facilitat 
als factors punta, d’alta o baixa d’entra des de FORM a la planta. El com postatg e en piles és fa  
òptim  en plantes de m olt petites dim ensions com  la plantejada de 200 tones /anuals i de m és 
g ran am b 1000 tones/a nuals , am b uns costos m olt sim ilars d’inversió als m òduls però am b 
l’estalvi resultant de l’adquisició dels m òduls(160.000€). 
 
Per contra, el com postatg e en m òduls pot ser recom anable en plantes am b una m ínim a m assa 
crítica de FORM a tractar. Els costos d’operació de la planta són infe riors que en piles, sobreto t 
per la  m ecanització de la hum idificació de  la FORM, es talvi e n volteig  i control del procés  
autom atitzat. Però l’inconvenie nt m és im portant que fa desaconsellables aquestes plantes per 
al tractam ent de la FORM és, com  s’ha com entat a nteriorm ent, la inviabilita t que presenta ria e n 
territoris  am b baixes  produccions de  FORM on caldrie n m olts m òduls de  petites dim ensions per 
evitar tem ps d’emm ag atzem am ent superiors als 3-4 dies.  
 
Tam bé cal rem arcar el fet que les plantes de com postatg e a petita escala es fan recom anables 
en m unicipis o  conjunt de m unicipis que  hag in o  haura n de  tra nsportar la  FORM a dis tàncies  
considerables i recullin poca quantitat de FORM, fet que no perm et optim itzar suficientm ent el 
transport.  
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Actualm ent la to na de FORM entrada e n plantes de com postatg e té un cost aproxim at de  65 
€/to na FORM 8 que afeg int els costos de transport de 0,734 €/km  recorreg ut9, on per exem ple, 
recórrer 30 km  de distància  am b anada i tornada  suposaria un cost de 44,04 €  trajecte, fa n 
recom anable la g estió in situ o prò xim a al lloc de g eneració. 
 
Per últim , com entar que  la quantiosa inversió e n m aquinària de  142.413€ on s’inclou una  
g arbelladora, triturado ra i m àquina pala, podria veure’s subs tancialm ent reduïda e n el cas de  
cercar alterna tives de com pra de seg ona m à, com partir m aquinària am b altres pla ntes o  
instal·lacions sim ilars, etc. 
 
 
 
 
 
 

                                                                         
8 Seg ons tarifes aproximades fixades en els Preus públics pel 2008 del servei de compostatg e amb els 
inferiors nivells d’impropis (entre 0 i 1,9 %  d’impropis) segons Consorci de gestió dels residus del Vallès 
Oriental. 
9 Seg ons ANATRANS, Federación Nacional de Agencias de Transporte. Observatorio de costes junio 2001. 
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6 VIABILITAT D’IMPLANTACIÓ TERRITORIAL DE PLANTES  DE 
COMPOSTATGE A PETITA ESCALA A CATALUNYA 

 

6.1 PLA TERRITORIAL SECTORIAL D’INFRAESTRUCTURES DE GESTIÓ DE  
RESIDUS MUNICIPALS DE CATALUNYA 

 
El Pla Territorial Sectorial d’infraestructures de Gestió de Residus Municipa ls de Catalunya  
(PTSIRM), determ ina les infraes tructures necessàries per a la g estió dels res idus m unicipals: 

- Plantes de transvasam ent o de tra nsferència  
- Plantes de com postatg e 
- Plantes de m etanització  
- Plantes de tria tg e 
- Plantes d’incine ració i altres tractam ents tèrm ics 
- Plantes pe r tractam ents específics  
- Disposició en abocadors controlats  

 
Els principals aspectes de la pla nificació te rritorial es base n en els principis de proxim itat i  
suficiència dels te rritoris: 

- Asseg urar que l’ús de ls recursos i els seus  im pactes no excede ixin la  capacita t 
del territori.  

- Reduir la disposició, increm entar la re utilització, recuperar i reciclar, m inim itzar 
els m aterials perillosos, proxim itat en la disposició. 

 
El PTSIRM determ ina els àm bits te rritorials difere nciats a dos nivells. Un prim er nivell a escala  
supracom arcal i a continuació és de lim iten uns àm bits conform ats per ag rupacions de m unicipis  
o subcom arques.  
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Fig ura 6.1 Àmbi ts terri tori als deli mi tats pel PTSIRM 
 

 
Font: Pla Territorial Sectorial d’infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PTSIRM) 
 
 
A partir d’aques tes delim itacio ns territo rial e l Pla descriu i planif ica les pla ntes de tractam ent de  
la m atèria org ànica necessàries a Catalunya am b l’horitzó del 2012. Les actuals plantes de  
com postatg e presents a Catalunya són les seg üents: 
 
 

Taula 6.1Plantes de compostatg e de FORM a Catalunya 

 
Nom planta Població Estat 

ECOPARC 1 (BARCELONA) - PLANTA DE COMPOSTATGE Barcelona En servei 

ECOPARC 2 (MONTCADA I REIXAC) - PLANTA DE COMPOSTATGE Montcada i Reixac En servei 

PLANTA DE COMPOSTATGE D'OLOT Olot En servei 

PLANTA DE COMPOSTATGE DE BOADELLA I LES ESCAULES Boadella i Les Escaules En servei 

PLANTA DE COMPOSTATGE DE BOTARELL Botarell En servei 

PLANTA DE COMPOSTATGE DE CASTELLDEFELS Castelldefels Tancada 

PLANTA DE COMPOSTATGE DE GRANOLLERS Granollers En servei 

PLANTA DE COMPOSTATGE DE JORBA Jorba En servei 

PLANTA DE COMPOSTATGE DE L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ L'Espluga de Francolí En servei 

PLANTA DE COMPOSTATGE DE LA SEU D'URGELL La Seu d'Urgell En servei 

PLANTA DE COMPOSTATGE DE LLAGOSTERA Llagostera En servei 

PLANTA DE COMPOSTATGE DE MANRESA Manresa En servei 
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PLANTA DE COMPOSTATGE DE MAS DE BARBERANS Mas de Barberans En servei 

PLANTA DE COMPOSTATGE DE MONTOLIU DE LLEIDA Montoliu de Lleida En servei 

PLANTA DE COMPOSTATGE DE SANT CUGAT DEL VALLÈS Sant Cugat del Vallès En servei 

PLANTA DE COMPOSTATGE DE SANT PERE DE RIBES Sant Pere de Ribes En servei 

PLANTA DE COMPOSTATGE DE SANTA COLOMA DE FARNERS 
Santa Coloma de 
Farners 

Remodelació 

PLANTA DE COMPOSTATGE DE TERRASSA Terrassa En servei 

PLANTA DE COMPOSTATGE DE TORRELLES DE LLOBREGAT Torrelles de Llobregat En servei 

PLANTA DE COMPOSTATGE DE TREMP Tremp En servei 

PLANTA DE COMPOSTATGE DE TÀRREGA Tàrrega En servei 

ECOPARC 4 (HOSTALETS DE PIEROLA) - PLANTA DE  
TRACTAMENT BIOLÒGIC 

Els Hostalets de Pierola En construcció 

PLANTA DE COMPOSTATGE DE MALLA Malla En servei 

PLANTA DE TRACTAMENT BIOLÒGIC DE CABANES Cabanes En construcció 

PLANTA DE TRACTAMENT BIOLÒGIC DE VACARISSES Vacarisses En construcció 

AGROSCA, SL  Alg uaire En servei 

SOTS SL Sant Martí de Centelles En servei 
Font: Pla Territorial Sectorial d’infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PTSIRM) 

 
 
Alhora cal afeg ir a aquestes ins tal·lacio ns: 

- La futura construcció de la pla nta de Pedre t i Marzà a l’Alt Em pordà  
- La planta de com postatg e prevista a Tivissa a la Ribera d’Ebre  
- La planta prevista sense definir ubicació al sud de l Ripollès o no rd d’Osona  
- La planta prevista de construir a l Gironès. 
- L’am pliació i construcció a Botarell d’ una planta  de tractam ent biològ ic per a  

tractar la fracció resta però on tam bé es contem pla la possibilita t d’am pliar el 
tractam ent de FORM. 

- La construcció de l’Ecoparc 4 a Hosta lets de Pierola . 
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Plantes de compostatge a Catalunya segons PTSIRM  
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FORM tractada a les plantes de compostatge  
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6.2 ANÀLISI TERRITORIAL  
 
La determ inació de les necessita ts i factibilitat d’im plantació de pla ntes de com postatg e a petita  
escala es fa a partir de les seg üents consideracio ns: 
 

- Les actuals plantes de com postatg e determ inades pel PTIGRMC  
- La caracterització dels m unicipis a nivell de de nsita t i població  
- La potencialitat d’un m unicipi de recollir la FORM am b uns baixos nivells  

d’im propis 
 
L’objectiu d’aquest anàlisi és pode r ide ntificar aque lls m unicipis que com pleixe n un seg uit de  
requisits: 
 

- Municipis que es troben fora l’àrea d’influència de les actuals o previstes  
plantes de com postatg e. Es considera un radi d’influència de 20 Km a l’entorn 
d’una planta de com postatg e, que suposa a la pràctica distàncies m itjanes de  
30- 40 Km per carretera dels m unicipis perifèrics a l’àrea d’inf luència de la  
planta . 
 

- Municipis que  presenten unes  certes caracte rístiques que fan òptim a la  
recollida se lectiva de  la FORM ta nt per obtenir uns nivells d’im propis  m olt 
baixos, com  fer una g estió de la FORM econòm icam ent viable. 

 
Per tal de poder acom plir am b el seg on objectiu és tene n en com pte el nom bre d’habitants , la  
densita t (hab/km 2) i la ràtio  d’habitatg es secundaris presents e n cada m unicipi, com  a indicador 
de la població flotant o estacional, considera da un factor lim itant per a establir sistem es de 
recollida po rta aporta o am b baixos nivells d’im propis. 
 
Tam bé cal considerar que en les àrees d’influència de les actuals i previs tes plantes de  
com postatg e de FORM s’han considerat a lg unes m odificacions on prevale n altres factors com  
ara, l’exis tència ja de sistem es de com postatg e a petita escala, la presè ncia d’ag rupacions de  
m unicipis que funcio nen com  una entitat alhora de g estionar-se els res idus, etc. 
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Fig ura 6.2 Densi tat de poblaci ó als muni ci pi s de Catalunya (hab/km2) 

  
Font: IDESCAT 2008 
 
Fig ura 6.3 Ràti o de seg ones resi dènci es (en percentatg e)  

  
Font: IDESCAT 2001
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Àrees d’influència de les plantes de compostatge actuals i previstes a Catalunya 
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Prim eram ent, es delim iten una sèrie d’àmbits en funció de les àrees d’influència de les plantes  
de com postatg e. És a dir, s’ag rupen e n àm bits funcionals a quells m unicipis que no es trobe n 
coberts per les actuals pla ntes de com postatg e i les previstes en e l PTIGRM sense considerar els  
seg üents casos: 
 

- Àm bits on hi ha de m itja na una  elevada de nsita t de po blació (a l’e ntorn de ls  
100 hab/km 2). És el cas de part de la zona del Tarrag anès –Alt-Cam p –Baix 
Penedès i la zona de l’Alt Maresm e-Nord Est del Vallès Orie ntal. 

 
- Àm bits am b un prom ig  g lobal m olt elevat de seg ones residències com  és el cas 

de la Cerdanya. 
 
 

Fig ura 6.4 Zones excloses per elevada densi tat de poblaci ó com a àmbits aptes per a si stemes de compostatg e a 
peti ta escala 

 

 
Font: Elaboració pròpia 2009 
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Fig ura 6.5 Zones excloses per presènci a de nombrosa poblaci ó flotant com a àmbi ts aptes per a si stemes de 
compostatg e a peti ta escala 

 

 
Font: Elaboració pròpia 2009 

 
 
En total s’han def init 18 àmbits d’interès per a l’estudi de la viabilita t del com postatg e a petita  
escala:  
 

• Alt Berg uedà • La Nog uera 
• Baix Ter • Pallars Sobirà  
• Baix Urg ell • Pinós i entorn 
• Berg uedà Sud • Ripollès Nord 
• Cardona i e ntorn • Salines Basseg oda 
• Em pordà • Solsonès central 
• Mancom unitat La Pla na  • Garrig ues i Pla d’Urg ell 
• Lluçanès • Terra Alta - No rd Ribera d’Ebre- Oest Prio rat 
• Moianès  • Val d’Aran - Alta Ribag orça 

 
 
Aquests àm bits coincideixen sem pre que es possible per criteris d’accessibilitat i de prò pia  
entitat am b la lim itació com arcal o d’ag rupació per g estió de serveis. A  l’annex cartog ràfic es pot 
observar la delim itació te rritoria l am b m és detall.  
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Fig ura 6.6 Àmbi ts favorables per a tractaments de FORM a escala local 
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6.3  VALORACIÓ DE L’IMPLANTACIÓ 
 
Per a cadascun dels  àm bits descrits  ante riorm ent s’ha  valorat en quins m unicipis  és m és 
factible im planta r una g estió de la FORM integ rada en plantes de com postatg e a petita escala, en 
quins m unicipis es fa m és recom anable g estionar el tractam ent de la FORM en pla ntes  
convencionals, o bé, o n és m és factible establir un com postatg e “in situ”, evitant disposar de  
recollides selectives. 
 
Els principa ls criteris em prats per a les valoracions individualitzades de cada àm bit, sem pre 
considerant les especificitats pròpies d’aquest; són els m unicipis potencials d’obte nir ba ixos  
nivells d’im propis en la recollida de la FORM, on actualm ent ja s’està fent una recollida po rta a  
porta i aquells am b possibilitat d’establir una recollida porta a porta o un control de la recollida :  

- una població estaciona l baixa (s’utilitza com  indicador la ràtio d’habitatg es  
secundaris presents al m unicipi < 30%) i 

- una densitat bruta entre 10 i 100 habitants /Km 2.  10 
 
Classificació dels m unicipis seg ons proposta: 
 

Municipis aptes per a 
plantes de 
compostatge  a petita 
escala 

 
Són aquells m unicipis on actua lm ent ja es realitza el sistem a de  
recollida po rta a po rta o bé es com pleixen e ls dos crite ris  
seg üents: 

- una població es tacional baixa (s’utilitza com  indicador 
la ràtio d’ha bita tg es secundaris presents al m unicipi  
inferio r al 30%). 

- la densita t bruta es troba e ntre 10-100 habitants /Km 2. 
 

Municipis aptes per a 
l’autocompostatge 

 
Són aquells m unicipis am b un baix nom bre d’habita nts on la  
població estacional no es considera un factor rellevant i com pleix 
el seg üent criteri.  

- Densitat inferio r a 10 habitants /Km 2. 

Municipis on es 
recomana el tractament 
en plantes de 
compostatge 
convencionals 

 
Són aquells m unicipis on NO es realitza una recollida de la FORM 
porta a porta, o bé, es com pleix alg un dels seg üents aspectes  

- Densitat de po blació superior a 100 habitants /Km 2. 
- Percenta tg e de seg ones residències superior al 30% . 

 

                                                                         
10 - En les à rees rurals o escassam ent poblades am b una  densitat inferior a 10 habitants per 
Km2, no es justifica am bientalm ent l’establim ent d’esquem es de recollida selectiva. En aquestes  
àrees s’hauran de dur a term e cam panyes especials per a prom oure el com postatg e dom èstic, 
“on site” o  com unitari ta l i  com  s’estableix e n e l Wo rking documents. B iological Treatm ent of  
biowaste 2nd draft, 2001. Per altra banda, cal conside rar la variabilitat a que es troba subjecte  la  
densita t de població al referir-se a la població per superfície del te rm e m unicipal. És per aquest 
m otiu que la valoració es fa de form a g lobal en el conjunt de l’àm bit. 
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Cal rem arcar que  aquells m unicipis  fora l’influencia de les  pla ntes de  com postatg e actuals i que  
ja realitzin actualm ent el porta  a po rta se’ls  considera  direc tam ent m unicipis a ptes per 
im plantar com postatg e de petita escala. 
 
Per tal de poder valo rar la im plantació de pe tites plantes de com postatg e en els difere nts àm bits  
de Catalunya , a continuació , en una  fitxa pe r àm bit es de talle n les  característiques de cadascun 
quan a les pote ncialitats d’im plantar aquestes plantes. 
 
En aquesta f itxa es re laciona el seg üent: 

- S’especifica i descriu l’àm bit am b les seves particularita ts i consideracio ns. 
- Es classifique n els  m unicipis de l’àm bit com  a òptim s per a  poder g estionar la FORM e n 

plantes de com postatg e a petita escala, m unicipis de l’àm bit no recom anables i 
m unicipis on es fa  m és factible la  g estió de la FORM m itjançant l’autocom postatg e o  
g estió “in situ”. 

- L’estim ació de la quantitat de FORM g enerada i la recollida. 
- El nom bre de plantes projec tables.  
- La població tota l de l’àm bit i la població servida per la planta o plantes de com postatg e a 

petita escala. 
 
Per ta l de  consultar cartog ràficam ent la propos ta d’im plantació de l com postatg e a petita escala  
a Catalunya consulte u l’annex cartog ràfic adjunt. 
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Àmbit 1. Alt Berguedà  
Descripció: 

 
Població de l’àmbit:  7.439 habitants  
 

Municipi Comarca Habitants Densitat Segones 
residències 

Recollida 
FORM 

Proposta 

Bag à Berg uedà 2.321 53,81 24 no   

Castellar de n'Hug  Berg uedà 208 4,41 36 no   

Guardiola de Berg uedà  Berg uedà 982 15,91 13 no   

Gisclareny Berg uedà 34 0,93 44 no   

Saldes Berg uedà 344 5,18 13 no   

la Pobla de Lillet Berg uedà 1.338 26,01 16 no   

Gósol Berg uedà 233 4,17 67 no   

Vallcebre  Berg uedà 269 9,61 49 no   
Sant Julià de 
Cerdanyo la  Berg uedà 257 21,80 59 no   
Sant Jaum e de 
Frontanyà  Berg uedà 29 1,36 52 

no   

la Nou de Berg uedà Berg uedà 156 6,24 44 no   
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Municipi Comarca Habitants Densitat 
Segones 

residències 
Recollida 

FORM 
Proposta 

Castell de l'Are ny Berg uedà 78 3,20 26 no   

Fíg ols Berg uedà 47 1,60 29 no   

Vilada  Berg uedà 534 23,90 14 no   

Borredà  Berg uedà 609 14,02 54 no   
 

  Fav orable per a compostatge a petita escala 

  Fav orable per a autocompostatge  

  No f avorable per a compostatge a petita escala 

 

Estimació de FORM generada anualment: 1.554 tones /any  
Estimació de FORM recollida (eficiència de recollida 
del 55% ): 855 tones/any  

Població servida en la planta a petita escala: 5.175 habitants servits   
FORM tractada en la planta a petita escala: 595 tones /any  
Valoracions:  
Es plante ja la ubicació de pla ntes de com postatg e a petita escala pe r a tracta r al FORM en 9 dels  
m unicipis de l’àm bit, a g ran part dels m unicipis am b una baixa densitat es planteja  
l’autocom postatg e i  a Borredà i Sant Julià de Cerdanyola am b una densitat m és alta i població  
estacional el tractam ent d e la FORM en plantes convencionals . 
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Àmbit 2. Baix Ter 
Descripció: 

 
Població de l’àmbit: 24.494habitants  
 

Municipi Comarca Habitants Densitat 
Segones 

residèncie
s 

Recollida 
FORM 

Proposta 

Vilopriu Baix Em pordà 217 13,25 53 vorera   

Garrig oles Baix Em pordà 167 17,77 3 vorera   

Albons  Baix Em pordà 666 59,84 39 vorera   

la Tallada d'Em pordà  Baix Em pordà 401 24,21 30 vorera   

Torroella de Montg rí Baix Em pordà 11.441 173,53 60 parcial GP   

Bellcaire d'Em pordà  Baix Em pordà 651 51,50 32 vorera   

Colom ers Baix Em pordà 203 46,67 34 vorera   

Jafre Baix Em pordà 402 60,54 23 vorera   

Verg es Baix Em pordà 1.195 123,20 7 parcial GP   

Foixà  Baix Em pordà 333 17,71 33 no   

Ullà Baix Em pordà 1.067 146,36 15 vorera   

Ultram ort Baix Em pordà 193 44,37 10 vorera   
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Municipi Comarca Habitants Densitat 
Segones 

residèncie
s 

Recollida 
FORM 

Proposta 

Serra de Daró  Baix Em pordà 197 24,91 40 vorera   

Gualta  Baix Em pordà 347 38,47 38 si   

Fontanilles  Baix Em pordà 167 18,00 45 no   

Parlavà  Baix Em pordà 383 61,97 21 vorera   

Rupià Baix Em pordà 240 45,37 58 vorera   

Ullastret Baix Em pordà 227 20,47 0 parcial GP   

Corçà Baix Em pordà 1.270 77,96 18 parcial GP   

Pals Baix Em pordà 2.698 104,45 68 parcial GP   

Palau-sator Baix Em pordà 289 23,33 36 parcial GP   

Forallac  Baix Em pordà 1.740 34,37 22 no   
 

  Fav orable per a compostatge a petita escala 

  Fav orable per a autocompostatge  

  No f avorable per a compostatge a petita escala 

 

Estimació de FORM generada anualment: 5.117 tones/any  
Estimació de FORM recollida (eficiència de recollida 
del 55% ): 

2.815 tones/any  

Població servida en la planta a petita escala: 4.783 habitants servits   
FORM tractada en la planta a petita escala: 550 tones/any  
Valoracions:  
Es planteja el com postatg e a petita escala a 8 m unicipis. Es tracta d’un àm bit litoral am b una forta  
presència de població estacional que lim ita la im plantació de sistem es de recollida am b baixos  
nivells d’im propis. 
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Àmbit 3. Baix Urgell 
Descripció: 

 
Població de l’àmbit: 4.534 habitants  
 

Municipi Comarca Habitants Densitat 
Segones 

residències 
Recollid
a FORM Proposta 

Cabó Alt Urg ell 99 1,2 13 No   

Fíg ols i Alinyà  Alt Urg ell 280 2,8 31 No   

Org anyà Alt Urg ell 946 75,5 25 No   

Coll de Narg ó Alt Urg ell 628 4,1  37 No   

Oliana  Alt Urg ell 1.949 60,2 23 No   

Peram ola Alt Urg ell 374 6,7 40 No   

Bassella Alt Urg ell 258 3,7 16 No   
 

  Fav orable per a compostatge a petita escala 

  Fav orable per a autocompostatge  

  No f avorable per a compostatge a petita escala 

 

Estimació de FORM generada anualment: 947 tones /any  
Estimació de FORM recollida (eficiència de recollida 
del 55% ): 

521 tones/any  
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Població servida en la planta a petita escala: 2.895 habitants servits   
FORM tractada en la planta a petita escala: 333 tones/any  
Valoracions:  
Es planteja el com postatg e a petita escala a  Org anyà i Olia na. A la resta de m unicipis am b m olt poca  
població es recom ana la g estió de la FORM in situ a través de l’autocom postatg e. 
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Àmbit 4. Berguedà Sud 
Descripció: 

 
Població de l’àmbit: 43.219 habitants  

Municipi Comarca Habitants Densitat 
Segones 

residències 
Recollid
a FORM 

Proposta 

Cercs Berg uedà 1.324 27,96 11 no   

Castellar de l Riu Berg uedà 147 4,49 28 no   

la Quar Berg uedà 60 1,57 13 no   

Berg a Berg uedà 17.072 756,40 11 vorera   

Capolat Berg uedà 76 2,23 29 no   

Olvan Berg uedà 905 25,44 10 no   

Avià Berg uedà 2.144 78,74 11 no   

l'Espunyo la  Berg uedà 269 7,59 0 no   

Sag às Berg uedà 138 3,09 0 no   

Montclar Berg uedà 117 5,34 0 no   

Casserres Berg uedà 1.634 55,47 7 no   

Gironella  Berg uedà 5.016 739,82 4 vorera   

Puig -reig Berg uedà 4.326 94,56 2 vorera   
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Municipi Comarca Habitants Densitat Segones 
residències 

Recollid
a FORM 

Proposta 

Viver i Serrateix Berg uedà 193 2,89 4 no   

Gaià Bag es 160 4,05 40 no   

Navàs Bag es 6.133 76,07 4 no   

Balsareny Bag es 3.505 94,96 11 no   
 

  Fav orable per a compostatge a petita escala 

  Fav orable per a autocompostatge  

  No f avorable per a compostatge a petita escala 

 

Estimació de FORM generada anualment: 9.030 tones/any  
Estimació de FORM recollida (eficiència de recollida 
del 55% ): 

4.966 tones /any  

Població servida en la planta a petita escala: 19.971 habitants servits  
FORM tractada en la planta a petita escala: 2.295 tones/any  
Valoracions:  
Excepte a Be rg a i Gironella , a la  resta de m unicipis es planteja e l com postatg e a petita escala (7  
m unicipis) o bé, en nuclis am b poca població, l’autocom postatg e (8 m unicipis). 
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Àmbit 5. Cardona i entorn 
Descripció: 

Població de l’àmbit: 5.942 habitants  
 

Municipi Comarca Habitants Densitat 
Segones 

residències 
Recollid
a FORM Proposta 

Clariana de Cardene r Solsonès 147 3,60 12 no   

Riner Solsonès 147 3,12 12 no   

Montm ajor Berg uedà 472 6,17 19 no   

Cardona  Bag es 5.176 77,60 10 no   
 

  Fav orable per a compostatge a petita escala 
  Fav orable per a autocompostatge  

  No f avorable per a compostatge a petita escala 

 

Estimació de FORM generada anualment: 1.241 tones /any  
Estimació de FORM recollida (eficiència de recollida 
del 55% ): 

683 tones/any  

Població servida en la planta a petita escala: 5.176 habitants servits   
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FORM tractada en la planta a petita escala: 595 tones/any  
Valoracions:  
Es fa recom anable a Cardona la ubicació d’una pla nta de com postatg e a petita escala. En el cas de 
Montm ajor i Riner am b poca població i m olt dissem inada es planteja l’autocom postatg e. 
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Àmbit 6. Empordà 
Descripció: 

 
Població de l’àmbit:  128.570 habitants  
 

Municipi Comarca Habitants Densitat 
Segones 

residèncie
s 

Recollida 
FORM 

Proposta 

Bàscara Alt Em pordà  915 52,29 2 no   

Borrassà Alt Em pordà  682 72,17 0 no   

Cabanes  Alt Em pordà  903 60,12 13 no   

Cadaqués  Alt Em pordà  2.873 108,70 66 no   

Cantallops  Alt Em pordà  3.107 158,36 4 no   

Capm any Alt Em pordà  560 21,21 0 no   

Castelló d'Em púries  Alt Em pordà  11.653 275,48 45 
Porta a 

Porta   

Colera  Alt Em pordà  578 23,74 53 no   

el Far d'Em pordà Alt Em pordà  524 58,22 3 no   

el Port de la Selva Alt Em pordà  1.029 24,72 78 no   

Espolla  Alt Em pordà  408 9,37 36 no   
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a petita escala  

Municipi Comarca Habitants Densitat 
Segones 

residèncie
s 

Recollida 
FORM 

Proposta 

Fig ueres Alt Em pordà  42.809 2218,08 9 parcial GP   

Fortià  Alt Em pordà  628 58,36 15 no   

Garrig às Alt Em pordà  395 19,86 35 no   

Garrig uella Alt Em pordà  821 39,08 7 no   

la Jonquera  Alt Em pordà  3.107 54,58 4 no   

la Selva de Mar Alt Em pordà  213 29,62 65 no   

l'Arm entera Alt Em pordà  827 147,68 29 no   

l'Escala Alt Em pordà  9.829 602,64 74 parcial GP   

Llançà Alt Em pordà  5.082 181,63 72 no   

Masarac Alt Em pordà  278 22,15 16 no   

Mollet de Peralada  Alt Em pordà  171 28,31 11 no   

Ordis Alt Em pordà  375 43,86 22 no   

Palau de Santa 
Eulàlia  Alt Em pordà  105 12,44 56 no   

Palau-saverdera  Alt Em pordà  1.423 86,50 42 no   

Pau Alt Em pordà  586 54,77 37 no   

Pedret i Marzà  Alt Em pordà  163 18,84 21 no   

Peralada  Alt Em pordà  1.762 40,40  16 no   

Pontós  Alt Em pordà  244 17,86 15 no   

Portbo u Alt Em pordà  1.306 141,65 28 no   

Rabós Alt Em pordà  194 4,30 9 no   

Rium ors Alt Em pordà  216 33,03 1 no   

Roses Alt Em pordà  19.463 423,94 76 parcial GP   

Sant Clim ent 
Sescebes Alt Em pordà  501 20,56 10 no   

Sant Mique l de Fluvià  Alt Em pordà  718 204,56 25 no   

Sant Mori Alt Em pordà  179 23,77 46 no   

Sant Pere Pescador Alt Em pordà  1.970 106,78 40 no   

Santa Llog aia 
d'Àlg uem a Alt Em pordà  317 163,40 1 no   

Saus Alt Em pordà  761 66,99 16 no   

Siurana  Alt Em pordà  211 20,04 6 no   

Torroella de Fluvià  Alt Em pordà  658 39,05 3 no   

Ventalló  Alt Em pordà  730 29,14 38 no   

Vilabertran Alt Em pordà  860 375,55 5 no   

Vilafant Alt Em pordà  5.314 635,65 3 no   
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Municipi Comarca Habitants Densitat 
Segones 

residèncie
s 

Recollida 
FORM 

Proposta 

Vilajuïg a Alt Em pordà  1.138 86,67 6 Porta a 
Porta   

Vilam acolum Alt Em pordà  9 57,09 9 no   

Vilam alla Alt Em pordà  1.115 127,14 13 no   

Vilam aniscle Alt Em pordà  173 31,68 57 no   

Vila-sacra Alt Em pordà  545 90,38 6 no   

Vilaür Alt Em pordà  142 25,87 36 no   
 

  Fav orable per a compostatge a petita escala 

  Fav orable per a autocompostatge  

  No f avorable per a compostatge a petita escala 

 

Estimació de FORM generada anualment: 26.862 tones/a ny  
Estimació de FORM recollida (eficiència de recollida 
del 55% ): 

14.774 tones /a ny  

Població servida en la planta a petita escala: 26.816 habitants servits  
FORM tractada en la planta a petita escala: 3.081 tones/any  
Valoracions:  
Es tracta de l’àm bit am b un m ajor nom bre de  m unicipis i am b dem andes de tractam ent m olt 
diferenciades. Molts d’ells, especialm ent els de  litoral presenten una nom brosa població f lota nt que  
fa recom anable la g estió de la FORM a través de plantes de com postatg e convencionals, en aquest 
cas, la prevista a Pedre t i Marzà. I en canvi, tam bé hi ha una colla de m unicipis on es fa m olt 
recom anable el com postatg e a petita escala. 
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a petita escala  

 
Àmbit 7. Mancomunitat La Plana 
Descripció: 

 
Població de l’àmbit: 39.101 habitants  
 

Municipi Comarca Habitants Densitat 
Segones 

residències 
Recollida 

FORM Proposta 

Aig uafreda Vallès Orienta l 2.428 307,34 18 
Porta a 
Porta   

Tag am anent Vallès Orienta l 303 7,00 0 
Porta a 
Porta   

Fig aró-Montm any Vallès Orienta l 1.045 69,71 22 
Porta a 
Porta   

Munta nyola  Osona 548 13,60 48 Vorera   

Folg ueroles Osona 2.154 205,73 15 
Porta a 
Porta   

Santa Eug ènia de 
Berg a Osona 2.235 318,83 3 Porta a 

Porta   

Malla  Osona 261 23,71 18 
Porta a 
Porta   

Taradell Osona 5.929 223,90 22 
Porta a 
Porta   
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Municipi Comarca Habitants Densitat Segones 
residències 

Recollida 
FORM 

Proposta 

Viladrau Osona 1.066 21,01 60 
Porta a 
Porta   

Tona  Osona 7.805 471,89 13 
Porta a 
Porta   

Seva Osona 3.279 107,86 32 
Porta a 
Porta   

Balenyà  Osona 3.672 211,40 11 Porta a 
Porta   

el Brull Osona 246 6,00 0 Vorera   

Centelles Osona 7.133 469,89 10 
Porta a 
Porta   

Sant Martí de 
Centelles Osona 997 39,02 17 Porta a 

Porta   
 

  Fav orable per a compostatge a petita escala 

  Fav orable per a autocompostatge  
  No f avorable per a compostatge a petita escala 

 

Estimació de FORM generada anualment: 8.169 tones/any  
Estimació de FORM recollida (eficiència de recollida 
del 55% ): 

4.493 tones /any  

Població servida en la planta a petita escala: 38.004 habitants servits  
FORM tractada en la planta a petita escala: 4.367 tones /any  
Valoracions:  
En g ran part dels m unicipis de l’àm bit de la MCP es fa recom anable el com postatg e a petita  escala ja  
que es realitza la recollida porta a po rta de la FORM. 
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a petita escala  

 
Àmbit 8. El Lluçanès 
Descripció: 

 
Població de l’àmbit: 8.125 habitants  
 

Municipi Comarca Habitants Densitat Segones 
residències 

Recollida 
FORM 

Proposta 

Alpens  Osona 312 22,61 41 no   

Lluçà Osona 255 4,81 34 no   
Sant Ag ustí de 
Lluçanès Osona 105 7,94 47 no   

Sant Boi de Lluçanès  Osona 573 29,34 26 no   

Perafita  Osona 407 20,78 30 no   

Sant Martí d'Albars  Osona 112 7,60 34 no   

Sobrem unt Osona 102 7,40 48 no   

Olost Osona 1.199 40,82 16 no   

Prats de Lluçanès Osona 2.719 197,31 1 vorera   

Sant Bartom eu del 
Grau Osona 961 27,94 14 no   

Oristà Osona 591 8,63 2 no   
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Municipi Comarca Habitants Densitat Segones 
residències 

Recollida 
FORM 

Proposta 

Santa Maria de 
Merlès  Berg uedà 156 3,00 12 no   

Sant Feliu Sasserra  Bag es 633 28,31 17 no   
 

  Fav orable per a compostatge a petita escala 

  Fav orable per a autocompostatge  

  No f avorable per a compostatge a petita escala 

 

Estimació de FORM generada anualment: 1.698 tones/any  
Estimació de FORM recollida (eficiència de recollida 
del 55% ): 

934 tones /any  

Població servida en la planta a petita escala: 4.085 habitants servits   
FORM tractada en la planta a petita escala: 469 tones /any  
Valoracions:  
Es tracta d’un àm bit on en la m ajor part dels seus m unicipis no realitza el servei de recollida de la  
FORM i en alg uns d’e lls com  Sant Bartom eu de l Grau i Alpens rea litzen el com postatg e in s itu de  
form a com unitària. En 6 dels 13 m unicipis del Lluçanès es planteja el tractam ent a través d’una o  
dues plantes de com postatg e a petita escala. 
 
 



 

 
91

Estudi de la implantació del compostatge de la fracció orgànica de residus municipals 
a petita escala  

 
Àmbit 9. El Moianès 
Descripció: 

 
Població de l’àmbit: 12.729 habitants  
 

Municipi Comarca Habitants Densitat 
Segones 

residències 
Recollida 

FORM 
Proposta 

Castellcir Vallès Orienta l 631 18,46 20 vorera   

Castellte rçol Vallès Orienta l 2.325 72,88 0 
Porta a 
Porta   

Sant Quirze Safaja  Vallès Orienta l 617 23,54 42 vorera   

Granera  Vallès Orienta l 72 3,03 0 no   

Collsuspina  Osona 334 22,18 49 no   

Santa Maria d'Oló  Bag es 1.089 16,45 20 Porta a 
Porta   

l'Estany Bag es 385 37,56 38 vorera   

Moià  Bag es 5.661 75,17 31 vorera   

Calders  Bag es 914 27,62 39 vorera   

Monistro l de Calde rs  Bag es 701 31,91 31 vorera   
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  Fav orable per a compostatge a petita escala 

  Fav orable per a autocompostatge  

  No f avorable per a compostatge a petita escala 

 

Estimació de FORM generada anualment: 2.659 tones/any  
Estimació de FORM recollida (eficiència de recollida 
del 55% ): 

1.463 tones /any  

Població servida en la planta a petita escala: 10.407 habitants servits  
FORM tractada en la planta a petita escala: 1.196 tones/any  
Valoracions:  
Als m unicipis del Moianès, excepte  a Collsuspina , Calders, Sant Quirze Safaja  i l’Es tany,  es  
recom anable el com postatg e en una planta o plantes  a escala local i en el cas de Gra nera am b  m olt 
poca població l’autocom postatg e. 
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Àmbit 10. Noguera 
Descripció: 

Població de l’àmbit: 39.507 habitants  
 

Municipi Comarca Habitants Densitat 
Segones 

residències 
Recollida 

FORM 
Proposta 

Balag uer Nog uera 16.341 285,08 5 Vorera    

Ponts  Nog uera 2.749 90,07 18 Vorera    
Vallfog ona de 
Balag uer Nog uera 1.735 64,33 4 Vorera    

Torrelam eu Nog uera 651 59,56 6 Vorera    

Térm ens Nog uera 1.521 55,23 7 Vorera    

Penelles  Nog uera 551 44,02 11 Vorera    

Bellm unt d'Urg ell Nog uera 215 42,07 19 Vorera    

Menàrg uens Nog uera 843 41,63 13 Vorera    

Albesa Nog uera 1.546 41,11 6 Vorera    

Bellcaire d'Urg ell Nog uera 1.269 40,44 12 Vorera    

Montg ai Nog uera 731 25,26 18 Vorera    
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Municipi Comarca Habitants Densitat Segones 
residències 

Recollida 
FORM 

Proposta 

Artesa de Seg re Nog uera 3.872 22,01 27 Vorera    

Preixe ns  Nog uera 505 17,61 28 Vorera    

la Sentiu de Sió  Nog uera 512 17,29 24 Vorera    

Ivars de Nog uera Nog uera 348 12,82 27 Vorera    

Castelló de Farfa nya  Nog uera 584 11,10 33 Vorera    

Cubells  Nog uera 397 10,14 41 Vorera    

Alg erri Nog uera 473 8,71 15 Vorera    

Os de Balag uer Nog uera 998 7,34 38 Vorera    

Cabanabona  Nog uera 101 7,13 22 Vorera    

Foradada  Nog uera 189 6,62 25 Vorera    

Cam arasa Nog uera 948 6,03 33 Vorera    

Tiura na  Nog uera 78 4,92 38 Vorera    

les Avellanes i Santa 
Linya  Nog uera 470 4,56 35 Vorera    

Vilanova de l'Ag uda Nog uera 227 4,23 24 Vorera    

Vilanova de Meià  Nog uera 405 3,85 60 Vorera    

Àg er Nog uera 557 3,47 56 Vorera    

Oliola  Nog uera 262 3,04 25 Vorera    

Alòs de Balag uer Nog uera 153 2,21 58 Vorera    

la Baronia de Rialb Nog uera 276 1,90 34 Vorera    
 

  Fav orable per a compostatge a petita escala 

  Fav orable per a autocompostatge  

  No f avorable per a compostatge a petita escala 

 

Estimació de FORM generada anualment: 8.254 tones /any   
Estimació de FORM recollida (eficiència de recollida 
del 55% ): 

4.540 tones /any  

Població servida en la planta a petita escala: 17.048 habitants servits  
FORM tractada en la planta a petita escala: 1.959 tones/any  
Valoracions:  
A g ran part de la Nog uera es fa òptim  el tractam ent de la FORM a través de sistem es in situ com  
l’autocom postatg e i com postatg e com unitari. És a la part sud de la com arca, on a 14 m unicipis és 
favorable la im plantació de compostatge a petita escala. 
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Àmbit 11. El Pallars Sobirà 
Descripció: 

Població de l’àmbit: 7.446 habitants  
 

Municipi Comarca Habitants Densitat 
Segones 

residències 
Recollida 

FORM Proposta 

Alt Àneu Pallars Sobirà  439 2,0 18 no   

Lladorre  Pallars Sobirà  230 1,6 11 no   

la Guing ueta d'Àneu Pallars Sobirà  376 3,5 8 no   

Alins  Pallars Sobirà  265 1,4 29 no   

Vall de Cardós  Pallars Sobirà  402 7,2 60 no   

Esterri d'À neu Pallars Sobirà  891 104,9 63 no   

Espot Pallars Sobirà  360 3,7 38 no   

Esterri de Cardós  Pallars Sobirà  72 4,4 53 no   

Llavorsí Pallars Sobirà  365 5,3 47 no   

Tírvia  Pallars Sobirà  135 15,9 56 no   

Sort Pallars Sobirà  2.373 22,6 45 no   

Rialp Pallars Sobirà  656 10,4 49 no   
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Municipi Comarca Habitants Densitat Segones 
residències 

Recollida 
FORM 

Proposta 

Farrera  Pallars Sobirà  115 1,9 0 no   

Sorig uera Pallars Sobirà  360 3,4 48 no   

Baix Palla rs Pallars Sobirà  407 3,1 1 no   
 

  Fav orable per a compostatge a petita escala 

  Fav orable per a autocompostatge  

  No f avorable per a compostatge a petita escala 

 

Estimació de FORM generada anualment: 1.556 tones/any  
Estimació de FORM recollida (eficiència de recollida 
del 55% ): 

856 tones/any  

Població servida en la planta a petita escala: -  
FORM tractada en la planta a petita escala: -  
Valoracions:  
En aquest àm bit no es fa recom anable la im plantació del m odel de com postatg e a petita escala ja 
que el m és òptim  és el tractam ent  in situ, com  ja s’està portant a te rm e am b l’autocom postatg e. En 
el cas d’Esterri d’Àneu, Tírvia i Sort si que es recom anable e l tractam ent d ela FORM am b alternatives  
m és com plexes. 
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Àmbit 12. Pinós i entorn 
Descripció: 

Població de l’àmbit: 4.527 habitants  
 

Municipi Comarca Habitants Densitat 
Segones 

residèncie
s 

Recollida 
FORM Proposta 

Pinós  Solsonès 320 3,07 39 no   

la Molsosa Solsonès 126 4,69 15 no   

Biosca Seg arra 221 3,34 24 vorera   

Torà  Seg arra 1.370 14,68 13 Porta a Porta   

Sanaüja  Seg arra 458 13,88 34 vorera   

Massoteres Seg arra 224 8,58 16 vorera   

Ivorra Seg arra 138 8,98 24 vorera   

Sant Guim  de la Plana  Seg arra 184 14,78 25 vorera   

Sant Mateu de Bag es Bag es 673 6,54 6 no   
Castellfollit de 
Riubreg ós Anoia  192 7,33 24 no   
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Municipi Comarca Habitants Densitat 
Segones 

residèncie
s 

Recollida 
FORM 

Proposta 

Ag uilar de Seg arra Bag es 249 5,75 4 Parcial GP   

Calong e de Seg arra Anoia  201 5,41 60 no   

Sant Pere Sallavinera  Anoia  171 7,77 27 no   
 

  Fav orable per a compostatge a petita escala 

  Fav orable per a autocompostatge  

  No f avorable per a compostatge a petita escala 

 

Estimació de FORM generada anualment: 946 tones /any  
Estimació de FORM recollida (eficiència de recollida 
del 55% ): 

520 tones/any  

Població servida en la planta a petita escala: 1.554 habitants servits   
FORM tractada en la planta a petita escala: 179 tones/any  
Valoracions:  
És tracta d’un àm bit on l’autocom postatg e és la m illor opció, excepte a Torà i Sant Guim de la Plana  
on es podria plante jar una petita pla nta de com postatg e per a cobrir les necessita ts d’am bdós 
pobles. 
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Àmbit 13. Ripollès Nord 
Descripció: 

 
Població de l’àmbit: 7.332 habitants  
 

Municipi Comarca Habitants Densitat Segones 
residències 

Recollida 
FORM 

Proposta 

Setcases Ripollès  165 3,36 78 vorera   

Queralbs  Ripollès  192 2,05 76 vorera   

Molló  Ripollès  349 8,10 50 vorera   

Vilallo ng a de Ter Ripollès  477 7,43 54 vorera   

Llanars  Ripollès  571 23,09 42 vorera   

Cam prodon Ripollès  2.578 24,94 48 vorera   

Toses Ripollès  150 2,59 62 vorera   

Planoles  Ripollès  282 15,04 67 vorera   

Ribes de Freser Ripollès  2.006 47,91 23 vorera   

Pardines Ripollès  168 5,41 64 vorera   

Cam pelles Ripollès  128 6,87 66 vorera   

Og assa Ripollès  266 5,88 47 vorera   
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  Fav orable per a compostatge a petita escala 

  Fav orable per a autocompostatge  

  No f avorable per a compostatge a petita escala 

 

Estimació de FORM generada anualment: 1.532 tones/any  
Estimació de FORM recollida (eficiència de recollida 
del 55% ): 

843 tones /any  

Població servida en la planta a petita escala: 2.006 habitants servits   
FORM tractada en la planta a petita escala: 231 tones/any  
Valoracions:  
Nom és s’aconsella la ubicació d’una planta a petita escala al term e de Ribes de Freser, ja que la resta  
de m unicipis tene n una presència m olt alta de po blació estaciona l. 
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a petita escala  

 
Àmbit 14. Salines-Bassegoda 
Descripció: 

 
Població de l’àmbit: 8.882 habitants  
 

Municipi Comarca Habitants Densitat 
Segones 

residències 
Recollida 

FORM Proposta 

Ag ullana Alt Em pordà  806 29,07 28 No   

Maçanet de Cabre nys  Alt Em pordà  723 10,65 21 No   

la Vajol Alt Em pordà  102 21,66 24 No   

Darnius  Alt Em pordà  534 15,29 31 No   

Albanyà  Alt Em pordà  143 1,51 18 No   

Biure  Alt Em pordà  244 24,35 36 No   

Sant Llore nç de la Mug a Alt Em pordà  218 6,85 51 No   

Boadella i les Escaules  Alt Em pordà  233 21,61 33 vorera   

Terrades  Alt Em pordà  254 12,12 33 No   

Pont de Mo lins  Alt Em pordà  490 56,58 5 No   

Llers Alt Em pordà  1.157 54,37 10 Parcial GP   

Cabanelles  Alt Em pordà  236 4,25 12 No   
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Municipi Comarca Habitants Densitat Segones 
residències 

Recollida 
FORM 

Proposta 

Cistella  Alt Em pordà  253 9,90 5 No   

Vilanant Alt Em pordà  348 20,63 22 No   

Avinyonet de 
Puig ventós Alt Em pordà  1.417 115,20 11 No   

Lladó  Alt Em pordà  644 47,70 41 No   

Navata Alt Em pordà  1.080 58,44 27 vorera   
 

  Fav orable per a compostatge a petita escala 

  Fav orable per a autocompostatge  

  No f avorable per a compostatge a petita escala 

 

Estimació de FORM generada anualment: 1.856 tones/any  
Estimació de FORM recollida (eficiència de recollida 
del 55% ): 

1.021 tones/any  

Població servida en la planta a petita escala: 7.144 habitants servits   
FORM tractada en la planta a petita escala: 821 tones/any  
Valoracions:  
Onze m unicipis tenen les caracterís tiques favorables per a la ubicació d’una o varies plantes de  
com postatg e a petita escala. A Biure i Lladó am b una certa dens itat  de població i m olta població  
estacional es recom ana tractar la FORM en la propera planta de Pedre t i Marzà. I en m unicipis am b 
m olt baixa densitat el tractam ent in situ am b l’autocom postatg e, sense necessitat d’ubicar 
sistem es de recollida de la FORM. 
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Àmbit 15. Solsonès central 
Descripció: 

 
Població de l’àmbit: 4.415 habitants  
 

Municipi Comarca Habitants Densitat 
Segones 

residències 
Recollida 

FORM 
Proposta 

la Com a i la Pedra  Solsonès 267 4,40 75 No   

Odèn Solsonès 290 2,54 0 No   

Guixers  Solsonès 140 2,11 37 No   

Sant Llore nç de 
Morunys  Solsonès 1.071 246,77 51 No   

Navès Solsonès 274 1,89 33 No   

Lladurs  Solsonès 212 1,66 41 No   

Castellar de la Ribera  Solsonès 159 2,64 12 No   

Solsona Solsonès 789 44,58 39 No   

Olius Solsonès 789 14,39 39 No   

Pinell de Solsonès  Solsonès 212 2,33 15 No   

Llobera  Solsonès 212 5,40 0 No   
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  Fav orable per a compostatge a petita escala 

  Fav orable per a autocompostatge  

  No f avorable per a compostatge a petita escala 

 

Estimació de FORM generada anualment: 922 tones/any  
Estimació de FORM recollida (eficiència de recollida 
del 55% ): 

507 tones/any  

Població servida en la planta a petita escala: -  
FORM tractada en la planta a petita escala: -  
Valoracions:  
En l’àm bit del Solsonès no s’aconsella ubicar cap planta de com postatg e de petites dim ensions 
deg ut a la baixa densitat poblacional de la m ajor part dels seus m unicipis que fa de difícil viabilita t 
instaura r una recollida seg reg ada de la FORM. Excepte a  Solsona, Sa nt L lorenç de Morunys i Olius o n 
es recom ana el tractam ent de FORM en plantes convencionals, a la resta es recom ana 
l’autocom postatg e. 
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Àmbit 16. Garrigues i Pla d’Urgell 
Descripció: 

 
Població de l’àmbit: 42.101 habitants  
 

Municipi Comarca Habitants Densitat 
Segones 

residències 
Recollida 

FORM Proposta 

Arbeca Garrig ues 2.472 42,37 16 vorera   

Bellag uarda Garrig ues 344 20,07 20 no   

Bovera Garrig ues 357 11,47 18 no   
Cervió de les 
Garrig ues Garrig ues 860 25,15 29 no   

els Torm s Garrig ues 180 13,09 23 no   

Juncosa Garrig ues 508 6,64 20 no   

Juneda Garrig ues 3.342 337,58  9 vorera   

la Floresta  Garrig ues 199 36,45 26 no   

la Granadella  Garrig ues 758 8,55 21 no   

la Pobla de Cé rvoles Garrig ues 245 3,96 50 no   

les Borg es Blanques Garrig ues 5.942 96,54 3 vorera   

Bellvís Pla d'Urg ell 2.468 52,85 1 no   
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Municipi Comarca Habitants Densitat Segones 
residències 

Recollida 
FORM 

Proposta 

el Palau d'Ang lesola  Pla d'Urg ell 2.050 167,07  4 no   

el Poal Pla d'Urg ell 649 73,09 10 no   

Fondarella  Pla d'Urg ell 811 149,36  5 no   

Golm és Pla d'Urg ell 1.661 99,94 5 no   

Linyola  Pla d'Urg ell 2.781 97,03 2 no   

Miralcam p Pla d'Urg ell 1.405 94,49 8 no   

Mollerussa  Pla d'Urg ell 13.675  1931,50  4 no   

Sidam on Pla d'Urg ell 727 89,53 4 no   

Vila-sana  Pla d'Urg ell 667 34,92 1 no   
 

  Fav orable per a compostatge a petita escala 

  Fav orable per a autocompostatge  

  No f avorable per a compostatge a petita escala 

 

Estimació de FORM generada anualment: 8.796 tones/any  
Estimació de FORM recollida (eficiència de recollida 
del 55% ): 

4.838 tones /any  

Població servida en la planta a petita escala: 4.412 habitants servits   
FORM tractada en la planta a petita escala: 507 tones/any  
Valoracions:  
Es recom ana el com postatg e en plantes petites en 6 m unicipis de l’àm bit. Aquests es troben força  
dispersos al llarg  de l’àm bit i, to t i  que la FORM prevista  de tractar és poca, si es recom anable la  
ubicació de dues petites pla ntes. 
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Àmbit 17. Terra Alta-Nord Ribera d’Ebre-Oest Priorat 
Descripció: 

 
Població de l’àmbit: 24.512 habitants  
 

Municipi Comarca Habitants Densitat 
Segones 

residències 
Recollida 

FORM Proposta 

Bellm unt del priorat Priora t 347 39,16 53 no   

Cabacés Priora t 342 10,94 34 
Porta a 
Porta   

el Lloar Priora t 115 17,32 52 no   

Gratallops  Priora t 257 19,01 50 no   

la Bisbal de Falset Priora t 241 17,04 44 No   

la Fig uera Priora t 156 8,35 65 No   

Marg alef Priora t 120 3,46 50 No   

Morera de  Montsant Priora t 153 2,89 57 no   

poboleda  Priora t 369 26,45 61 no   

Torroja de l Priorat Priora t 169 12,84 68 no   

Ulldem olins Priora t 473 12,39 49 no   

Vilella alta  Priora t 112 21,74 38 no   
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Municipi Comarca Habitants Densitat Segones 
residències 

Recollida 
FORM 

Proposta 

Vilella ba ixa  Priora t 205 36,47 51 no   

Ascó Ribera d'Ebre  1.601 21,74 4 Vorera   

Flix Ribera d'Ebre  4.054 34,68 2 Vorera   

la Palm a d'Ebre Ribera d'Ebre  416 10,97 33 No   

la Torre de l'Espanyo l Ribera d'Ebre  673 24,12 30 Vorera   

Riba-roja d'Ebre  Ribera d'Ebre  1.328 13,40 0 Vorera   

Vinebre  Ribera d'Ebre  496 18,76 0 Vorera   

Arnes Terra Alta  497 11,57 0 
Porta a 
Porta   

Batea Terra Alta  2.169 16,89 21 
Porta a 
Porta   

Bot Terra Alta  708 20,26 19 
Porta a 
Porta   

Caseres Terra Alta  294 6,85 39 
Porta a 
Porta   

Corbera d'Ebre  Terra Alta  1.169 22,02 5 
Porta a 
Porta   

el Pine ll de Brai Terra Alta  1.132 19,86 7 
Porta a 
Porta   

Gandesa Terra Alta  3.173 44,60 7 
Porta a 
Porta   

Horta de Sant Joan Terra Alta  1.287 10,82 48 
Porta a 
Porta   

la Fatarella  Terra Alta  1.139 20,15 14 
Porta a 
Porta   

la Pobla de 
Massaluca Terra Alta  400 9,22 17 Vorera   

Prat de Com te  Terra Alta  194 7,34 18 -   

Vilalba dels Arcs  Terra Alta  723 10,75 28 
Porta a 
Porta   

 

  Fav orable per a compostatge a petita escala 

  Fav orable per a autocompostatge  

  No f avorable per a compostatge a petita escala 

 

Estimació de FORM generada anualment: 5.121 tones/any  
Estimació de FORM recollida (eficiència de recollida 
del 55% ): 

2.817 tones/any  

Població servida en la planta a petita escala: 21.185 habitants servits  
FORM tractada en la planta a petita escala: 2.434 tones /any  
Valoracions:  
Es tracta d’un dels àm bits am b m és potencial d’im plantar el com postatg e a petita escala. 
Pràcticam ent la tota lita t de  la com arca de la Terra  Alta  i nord de la  Ribera d’Ebre  es recom ana la  
g estió de la FORM seg uint un m odel de pla ntes a petita escala.  
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Àmbit 18. Val d’Aran i Alta Ribagorça 
Descripció: 

 
Població de l’àmbit: 14.526 habitants  
 

Municipi Comarca Habitants Densitat 
Segones 

residències 
Recollida 

FORM Proposta 

Bausen Val d'Aran 60 3,4 0 No   

Canejan Val d'Aran 1 2,3 11 No   

Les Val d'Aran 968 41,3 0 No   

Naut Aran Val d'Aran 1.731 6,8 82 No   

Bossòst Val d'Aran 1.202 42,7 3 No   

Vielha e Mijaran Val d'Aran 5.633 26,6 50 No   

Vilam òs Val d'Aran 187 12,1 38 No   

Arres Val d'Aran 66 5,7 8 No   

Es Bòrdes Val d'Aran 237 11,1 39 No   

la Vall de Boí Alta Ribag orça 1.080 4,9  46 No   

Vilaller Alta Ribag orça 699 11,8 40 No   

el Pont de Suert Alta Ribag orça 2.553 17,2 27 No   
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  Fav orable per a compostatge a petita escala 

  Fav orable per a autocompostatge  

  No f avorable per a compostatge a petita escala 

 

Estimació de FORM generada anualment: 3.035 tones/any  
Estimació de FORM recollida (eficiència de recollida 
del 55% ): 

1.669 tones/any  

Població servida en la planta a petita escala: 4.723 habitants servits   
FORM tractada en la planta a petita escala: 543 tones /any  
Valoracions:  
A Les, Bossost i el Pont de Suert és recom anable el com postatg e a petita escala, aconsellable am b la  
ubicació d’una pla nta pe r m unicipi pe r tal de m inim itzar al m àxim  els costos de recollida i transport.  
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6.4 CONCLUSIONS FINALS 
 
Per tal de concloure l’estudi com paratiu de les tecnolog ies de com postatg e de la FORM a petita  
escala es pot afirm ar el seg üent: 
 

- Les tecnolog ies o sis tem es de com postatg e en piles i  en m òduls  són am bdós factibles  
d’aplicar a petita escala. 

 
- De totes m aneres, es fa m és recom anable la utilització de plantes de com postatg e en 

piles o  plantes m ixtes de piles i  m òduls ja  que  perm eten a daptar-se  a qua ntitats  de  
FORM recollides diàriam ent baixes. La utilització de m òduls es fa recom anable en 
àm bits on es recullin  un m ínim  de 5.000 Kg /dia.  

 
- L’aplicació de tecnolog ia m icrobiana es recom anable un cop la planta es trobi en 

funcionam ent i es prese ntin problem es de m ales olors o bé, si es pla nteja  com  a 
objectiu prioritari disposar d’un com post de qualita t per a aplicacions ag ronòm iques. 

 
- La creació d’aquest tipus de  pla ntes es fa  recom anable en els àm bits cata lans descrits  

anterio rm ent i tenint en com pte el seg üent: 
 

- Menys d’un 2% d’im propis en la FORM, nivells que norm alm ent s’obtenen e n 
recollides selectives porta a porta on s’utilitzin bosses com postables. 

- Accessibilitat a la planta , com plint am b distàncies respecte de nuclis urbans i 
d’altres activita ts i serveis, que g aranteixin la com patibilita t de la nova 
infraestructura am b els usos existe nts d’aques ta naturalesa. 

- Prioritzar la instal·lació de pla ntes de com postatg e en explotacio ns ag ràries i/o 
ram aderes on ja es desenvolupin activita ts de com postatg e de fem s o purins. 
Tam bé es pot contem plar l’opció en les deixalle ries allunyades de nuclis urbans 
com  a centre de g estió g lobal dels residus. 

 
- A Catalunya es possible recom anar pla ntes de com postatg e a escala local en 16 dels 18 

àm bits descrits en l’estudi, en tots aquests hi ha de term inats m unicipis on seria apte  
alg una d’aquestes plantes, excepte a l’Alta Ribag orça i el Solsonès, que pel tem a de 
baixes de nsita ts de po blació es fa  m és recom anable l’autocom postatg e o com postatg e 
com unitari in situ en la m ajoria de ls seus m unicipis. 

 
- Establir una  xarxa de  pla ntes de  com postatg e a petita escala  sobre e l territo ri cata là es  

plante ja com  a un m odel com plem entari a l’actual PTSIGRM.  Es fa recom anable doncs, 
instaura r un servei o equip de g estió centralitzat d’aquestes plantes que perm eti 
com partir m olt m illor la  inform ació i coneixem ent sobre e l m aneig  d’aquestes i 
controlar i unif icar crite ris de bon f uncionam ent.   
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- A nivell de dades g lobals a Catalunya es proposa el com postatg e a escala local a un total 
de 315 m unicipis catalans am b un nom bre d’habitants de 175.384 on am b l’eficiència 
m itjana de recollida del 55% es tractarie n  20.153 tones de FORM. El m ajor pes  i 
potencial el te nen l’àm bit de l’Em pordà, el Berg uedà sud, Terra Alta-Nord Ribera d’Ebre-
Oest Priorat, la Nog uera i la Mancom unitat La Pla na. 

 
 
Taula 6.2 Resum dels municipis per àmbits on és recomanable el compostatg e a petita escala 

 

Àm bit Nom bre de 
m unicipis Habitants  

Tones FORM 
recollida 
anuals* 

Alt Berguedà 4 5.175 595 
Baix Ter 8 4.783 550 
Baix Urgell 2 2.895 333 
Berguedà Sud 7 19.971 2.295 
Cardona i entorn 1 5.176 595 
Empordà 22 26.816 3.081 
Mancomunitat La Plana 12 38.004 4.367 
Lluçanès 6 4.085 469 
Moianès 5 10.407 1.196 
Noguera 14 17.048 1.959 
Pinós i entorn 2 1.554 179 
Ripollès Nord 1 2.006 231 
Salines-Bassegoda 11 7.144 821 
Sud Garrigues- Pla d'Urgell centre 6 4.412 507 
Terra Alta-Nord Ribera d'Ebre-Oest Priorat  17 21.185 2.434 
Val d'Aran i Alta Ribagorça 3 4.723 543 
Total  315 175.384 20.153 

* Es considera una ef iciència de l 55% de recollida. 
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ANNEX 1 RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FORM A CATALUNYA, PER COMARQUES, AMB INDICACIÓ DE 

TONES DE FORM “BRUTA” %  IMPROPIS PONDERAT (PER TONES) I TONES DE FORM “NETA”. ANY 

2008 

 
Comarca Classificació1 Total FORM 

“bruta”  
%  Impropis 

ponderat  
Toral FORM 

“neta”  
Alt Cam p  Interm edi 2553,08 13,89 2198,46 

Alt Em pordà  Interm edi 1638,31 5,45 1549,02 

Alt Pene dès  Interm edi 4320,79 9,16 3925,01 

Alt Urg ell Rural 1338,12 5,91 1259,04 

Alta Ribag orça Rural s.d. s.d. s.d.  

Anoia  Interm edi 3082,29 10,24 2766,66 

Bag es Interm edi 9548,39 7 8880,00 

Baix Cam p Urbà 10912,53 20,36 8690,74 

Baix Ebre  Rural 1896,23 21,67 1485,32 

Baix Em pordà Interm edi 3410,51 8,45 3122,32 

Baix Llobreg at Urbà 24323,14 14,85 20711,15 
Baix Penedès  Interm edi 1515,88 16,93 1259,24 

Barcelonès Urbà 100497,9 21,59 78800,40 

Berg uedà Interm edi 1290,29 7,38 1195,07 

Cerdanya  Interm edi s.d. s.d.   

Conca de Barberà  Rural 1393,76 10,49 1247,55 
Garraf Urbà 6006,84 12,89 5232,56 

Garrig ues Rural 427,74 6,59 399,55 

Garrotxa  Interm edi 1932,08 7,24 1792,20 

Gironès Urbà 9218,83 8,17 8465,65 

Maresm e Urbà 27052,68 10,41 24236,50 

Montsià  Rural 5824,34 24,85 4376,99 

Nog uera Rural 1983,56 7,07 1843,32 

Osona Interm edi 11074,95 4,98 10523,42 

Pallars Jussà Rural 350,02 7,69 323,10 

Pallars Sobirà  Rural s.d. s.d. s.d.  

Pla de l’Esta ny Interm edi 874,18 4,85 831,78 
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Pla d’Urg ell Rural s.d. s.d. s.d.  

Priora t Rural 543,99 12,92 473,71 

Ribera d’Ebre  Rural 1269,42 12,65 1108,84 

Ripollés  Rural 1718 7,25 1593,45 

Seg arra Interm edi 1882,16 6,48 1760,20 

Seg rià Interm edi 6410,99 6,03 6024,41 

Selva Interm edi 5940,28 9,07 5401,50 

Solsonès Interm edi s.d. s.d. s.d.  

Tarrag onès Urbà 8824,25 22,54 6835,26 

Terra Alta  Rural 511,73 14,27 438,71 

Urg ell Rural 1269,12 8,45 1161,88 

Vallès Occidental Urbà 35378,46 14,78 30149,52 

Vallès Orienta l Urbà 19590,5 8,37 17950,78 

Val d’Aran Rural s.d. s.d. s.d.  

TOTAL  315.803,34 15,14 267991,42 
Font: Ag encia de Residus de Catalunya 2008 
1 Font Atles de la nova ruralitat. Seg ons la definició de comunitat rural plantejada per l’OCDE  com aquell 
municipi que presenta una densitat menor de 150 habitants per quilòmetre quadrat s’estableix una 
classificació dels àmbits reg ionals superiors en tres g rups: les regions predominantment rurals, en les 
quals més del 50%  de la població viu en comunitats rurals; les reg ions intermèdies, en què entre un 15%  i 
un50% de la població viu en comunitats rurals, i les reg ions urbanes, en les quals menys d’un 15% de la 
població viu en comunitats rurals 
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 ANNEX 2  RECULL DE LES TEMPERATURES PRES ES EN EL PROCÉS DE DES COMPOSICIÓ EN EL 

MÒDUL 

 
Es tracta del m òdul om plert el dia 17/12 /2008 i buidat el dia 12 /03 /2009. 
 

Dia 
Temperatura 

4hores 
Temperatura 12 

hores 
Temperatura 20 

hores 
Temperatura 

mitjana 
1 33 35 35 34,3 
2 36 38 39 37,7 
3 40 41 42 41,0 
4 43 43 44 43,3 
5 45 45 46 45,3 
6 46 46 46 46,0 
7 46 47 47 46,7 
8 47 48 48 47,7 
9 48 49 48 48,3 

10 47 46 46 46,3 
11 46 47 47 46,7 
12 47 48 48 47,7 
13 49 49 49 49,0 
14 50 50 51 50,3 
15 51 51 52 51,3 
16 52 52 53 52,3 
17 53 54 54 53,7 
18 54 55 55 54,7 
19 55 55 56 55,3 
20 56 56 57 56,3 
21 57 57 57 57,0 
22 57 58 58 57,7 
23 58 58 58 58,0 
24 58 58 58 58,0 
25 57 58 58 57,7 
26 58 58 58 58,0 
27 58 58 58 58,0 
28 59 59 59 59,0 
29 59 59 60 59,3 
30 60 60 60 60,0 
31 60 60 60 60,0 
32 61 61 61 61,0 
33 61 61 62 61,3 
34 62 62 62 62,0 
35 62 62 62 62,0 
36 63 63 63 63,0 
37 63 63 63 63,0 
38 63 63 63 63,0 
39 63 63 63 63,0 
40 63 63 64 63,3 
41 64 63 63 63,3 
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42 63 64 63 63,3 
43 64 64 63 63,7 
44 63 63 63 63,0 
45 63 63 63 63,0 
46 63 63 63 63,0 
47 63 62 62 62,3 
48 62 62 62 62,0 
49 62 62 62 62,0 
50 63 63 63 63,0 
51 63 63 64 63,3 
52 64 64 64 64,0 
53 64 64 64 64,0 
54 64 64 64 64,0 
55 64 64 64 64,0 
56 64 64 63 63,7 
57 64 64 64 64,0 
58 64 64 63 63,7 
59 63 63 63 63,0 
60 63 63 63 63,0 
61 63 63 63 63,0 
62 63 63 63 63,0 
63 63 63 62 62,7 
64 63 63 63 63,0 
65 63 63 63 63,0 
66 63 63 62 62,7 
67 62 63 62 62,3 
68 63 63 62 62,7 
69 63 63 63 63,0 
70 63 63 62 62,7 
71 63 63 63 63,0 
72 63 63 64 63,3 
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ANNEX 3  RECULL DE LES TEMPERATURES PRES ES EN EL PROCÉS DE DES COMPOSICIÓ DE LA FORM 

EN LES PILES 

 
 

Pila amb EM 

Dia Data 
Temperatura 

Observacions 
8h 13h 19h Mitjana 

1 06/04 /2009    43,025  44,05 43,5 
 2 07/04 /2009  48,3 49,825  49,625  49,3 
 3 08/04 /2009  49,5 50,35 50,35 50,1 
 4 09/04 /2009  50,3 51,175  50,6 50,7 
 5 10/04 /2009          
 6 11/04 /2009  50,8 51,75 51,7 51,4 
 7 12/04 /2009          
 8 13/04 /2009  52,2 52,85 53,225  52,7 
 9 14/04 /2009  53,0 53,775  53,875  53,5 
 10 15/04 /2009  54,0 54,075  53,7 53,9 
 11 16/04 /2009  54,3 54,725  54,925  54,7 
 12 17/04 /2009  55,3 55,6 57 56,0 
 13 18/04 /2009  56,8 57,5 58,475  57,6 
 14 19/04 /2009          
 15 20/04 /2009  58,0 58,675  59,275  58,6 
 16 21/04 /2009  59,8 60,075  60,525  60,1 
 17 22/04 /2009  61,4 61,4 62,025  61,6 voltejar 

18 23/04 /2009  61,8 62,775  63,225  62,6 
 19 24/04 /2009  63,2 63,975  64,35 63,8 
 20 25/04 /2009  63,8 64,125  64,35 64,1 reg ar 

21 26/04 /2009          
 22 27/04 /2009  64,4 64,975  65,45 64,9 
 23 28/04 /2009  65,0 65,75 65,825  65,5 
 24 29/04 /2009  65,0 65,575  65,95 65,5 
 25 30/04 /2009  65,2 65,45 65,775  65,5 
 26 01/05 /2009          
 27 02/05 /2009  65,3 65,65 65,825  65,6 
 28 03/05 /2009          
 29 04/05 /2009  64,7 65,5 66,2 65,5 
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Dia Data 
Temperatura 

Observacions 
8h 13h 19h Mitjana 

30 05/05 /2009  65,7 65,925  66,225  66,0 
 31 06/05 /2009  65,5 65,5 65,825  65,6 
 32 07/05 /2009  66,1 66 66,425  66,2 
 33 08/05 /2009  65,3 65,3 66 65,5 
 34 09/05 /2009  65,8 66,025  66,65 66,1 
 35 10/05 /2009          
 36 11/05 /2009  66,0 66,1 65,95 66,0 
 0 12/05 /2009  65,6 65,775  66,875  66,1 
 38 13/05 /2009  66,1 66,9 65,65 66,2 
 39 14/05 /2009  65,5 65,9 65,975  65,8 
 40 15/05 /2009  65,8 65,925  65,875  65,9 reg ar 

41 16/05 /2009  65,4 66,1 66,1 65,9 
 42 17/05 /2009          
 43 18/05 /2009  65,7 66,625  67,1 66,5 
 0 19/05 /2009  66,0 66,675  66,675  66,4 
 45 20/05 /2009  66,6 67,5 65,425  66,5 voltejar 

46 21/05 /2009  65,6 65,725  66,275  65,9 
 47 22/05 /2009  65,7 65,2 65,825  65,6 
 48 23/05 /2009  65,4 65,525  65,95 65,6 
 49 24/05 /2009          
 50 25/05 /2009  65,4 65,975  65,95 65,8 
 51 26/05 /2009  65,0 66 66,275  65,8 
 52 27/05 /2009  65,5 65,8 66,4 65,9 voltejar 

53 28/05 /2009  64,6 65,025  65,875  65,2 
 54 29/05 /2009  65,1 65,775  65,6 65,5 
 55 30/05 /2009  65,8 66,6 66,925  66,5 
 56 31/05 /2009          
 57 01/06 /2009  66,1 66,975  67,2 66,8 reg ar 

58 02/06 /2009  63,9 63,8 64,35 64,0 
 59 03/06 /2009  64,1 63,8 64,2 64,0 
 60 04/06 /2009  64,4 64,275  65 64,6 
 61 05/06 /2009  64,5 64,775  65,175  64,8 voltejar 

62 06/06 /2009  63,5 63,55 63,575  63,6 
 63 07/06 /2009          
 64 08/06 /2009  63,8 63,6 63,8 63,7 
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Dia Data 
Temperatura 

Observacions 
8h 13h 19h Mitjana 

65 09/06 /2009  63,1 63,275  63,675  63,4 
 66 10/06 /2009  63,1 63,6 63,575  63,4 
 67 11/06 /2009  63,5 63,95 63,975  63,8 
 68 12/06 /2009  64,2 63,95 64,9 64,3 reg ar i voltejar 

69 13/06 /2009  62,1 62,05 62,225  62,1 
 70 14/06 /2009          
 71 15/06 /2009  62,0 62,1 62,925  62,3 
 72 16/06 /2009  62,3 62,45 62,825  62,5 
 73 17/06 /2009  62,5 62,65 62,775  62,6 
 74 18/06 /2009  62,4 62,425  62,15 62,3 
 75 19/06 /2009  61,9 62,075  61,9 62,0 
 76 20/06 /2009  61,1 61,25 61,525  61,3 
 77 21/06 /2009          
 78 22/06 /2009  60,5 60,6 61,125  60,7 
 79 23/06 /2009  60,2 59,825  60,325  60,1 
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Pila sense EM 

Dia Data 

Temperatura 

Observacions 8h 13h 19h Mitjana 

1 06/04 /2009    27,0 31,9 29,4 
 2 07/04 /2009  33,0 33,1 33,1 33,1 
 3 08/04 /2009  36,1 36,7 35,2 36,0 
 4 09/04 /2009  37,3 38,2 39,4 38,3 
 5 10/04 /2009          
 6 11/04 /2009  38,1 39,8 40,2 39,3 voltejar 

7 12/04 /2009          
 8 13/04 /2009  40,2 41,2 42,2 41,2 
 9 14/04 /2009  42,1 43,5 45,5 43,7 
 10 15/04 /2009  44,5 45,7 46,2 45,5 
 11 16/04 /2009  46,6 46,0 46,9 46,5 
 12 17/04 /2009  47,9 47,7 48,3 48,0 
 13 18/04 /2009  47,8 48,3 48,4 48,2 
 14 19/04 /2009          
 15 20/04 /2009  48,6 48,9 49,7 49,1 
 16 21/04 /2009  49,7 50,1 51,7 50,5 
 17 22/04 /2009  50,7 52,6 53,5 52,3 voltejar 

18 23/04 /2009  52,7 53,1 54,8 53,5 
 19 24/04 /2009  54,0 54,4 54,7 54,3 
 20 25/04 /2009  54,8 54,2 55,7 54,9 reg ar 

21 26/04 /2009          
 22 27/04 /2009  55,2 57,1 57,5 56,6 
 23 28/04 /2009  55,9 57,8 58,3 57,3 
 24 29/04 /2009  56,7 58,2 59,4 58,1 
 25 30/04 /2009  57,4 58,5 59,5 58,5 
 26 01/05 /2009          
 27 02/05 /2009  58,5 59,4 61,0 59,6 
 28 03/05 /2009          
 29 04/05 /2009  60,1 60,6 62,0 60,9 voltejar 

30 05/05 /2009  61,3 62,2 63,1 62,2 
 31 06/05 /2009  62,6 62,5 63,6 62,9 
 32 07/05 /2009  63,3 63,8 64,6 63,9 
 33 08/05 /2009  63,8 63,9 64,5 64,1 
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a petita escala  

Dia Data 

Temperatura 

Observacions 8h 13h 19h Mitjana 

34 09/05 /2009  64,9 66,1 66,6 65,8 voltejar 

35 10/05 /2009          
 36 11/05 /2009  66,7 66,8 68,3 67,3 
 0 12/05 /2009  66,3 67,4 66,6 66,8 
 38 13/05 /2009  67,6 68,4 69,5 68,5 
 39 14/05 /2009  68,0 69,6 70,7 69,4 
 40 15/05 /2009  69,0 70,5 71,8 70,4 reg ar 

41 16/05 /2009  69,5 71,8 72,7 71,3 
 42 17/05 /2009          
 43 18/05 /2009  69,7 71,6 72,4 71,2 
 44 19/05 /2009  70,2 72,6 73,7 72,2 voltejar 

45 20/05 /2009  71,2 71,3 72,2 71,5 
 46 21/05 /2009  70,3 69,9 71,3 70,5 
 47 22/05 /2009  69,9 69,8 71,4 70,4 
 48 23/05 /2009  69,6 69,7 70,5 69,9 
 49 24/05 /2009          
 50 25/05 /2009  69,5 69,8 70,1 69,8 
 51 26/05 /2009  69,5 70,3 70,6 70,1 
 52 27/05 /2009  70,3 70,6 71,1 70,7 voltejar 

53 28/05 /2009  69,0 69,7 69,7 69,5 
 54 29/05 /2009  69,2 70,1 70,4 69,9 
 55 30/05 /2009  69,5 70,0 70,7 70,1 
 56 31/05 /2009          
 57 01/06 /2009  70,1 70,9 71,1 70,7 reg ar 

58 02/06 /2009  68,9 69,4 69,8 69,4 
 59 03/06 /2009  69,3 69,9 70,1 69,8 
 60 04/06 /2009  69,8 70,0 70,4 70,1 
 61 05/06 /2009  70,0 69,8 70,7 70,2 voltejar 

62 06/06 /2009  70,0 70,7 70,7 70,5 
 63 07/06 /2009          
 64 08/06 /2009  69,9 70,3 70,6 70,3 
 65 09/06 /2009  69,6 70,5 70,6 70,2 
 66 10/06 /2009  70,3 70,4 70,9 70,5 
 67 11/06 /2009  70,2 70,6 70,8 70,6 
 68 12/06 /2009  71,2 68,7 69,1 69,7 reg ar i voltejar 
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Dia Data 

Temperatura 

Observacions 8h 13h 19h Mitjana 

69 13/06 /2009  69,3 69,8 69,8 69,6 
 70 14/06 /2009          
 71 15/06 /2009  68,9 69,7 69,9 69,5 
 72 16/06 /2009  69,7 69,8 70,0 69,8 
 73 17/06 /2009  69,5 70,5 70,5 70,1 
 74 18/06 /2009  69,2 69,6 69,6 69,5 
 75 19/06 /2009  69,3 69,6 70,1 69,7 
 76 20/06 /2009  69,6 69,1 69,4 69,4 
 77 21/06 /2009          
 78 22/06 /2009  68,6 69,1 68,7 68,8 
 79 23/06 /2009  68,4 68,4 68,7 68,5 
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ANNEX 4  PRESSUPOSTOS D’UNA PLANTA TIPUS DE COM POSTATGE A PETITA ESCALA  
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