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OBJECTIUS 

Objectius Indicadors 

EL P/C V FO Altres 

Resultats 

Organismes:  UE, MAGRAMA, CCAA, ens local 

Instruments: Legislació, Programes, Comunicacions  



 
 
 
 
 
  

OBJECTIUS 

2 de desembre de 2015  
Comunicació de la Comissió Europea  COM(2015) 614 final 
“Pla d’acció de la UE per a la economia circular” 



 
 
 
 
 
  

OBJECTIUS 

6 de novembre de 2015  
Plan Estatal Marco de Residuos PEMAR 2016-2022 

Paquet d’acció de la UE cap a l’Economia Circular 
Directiva Marc de Residus 2008/98/CE  
Directiva 1999/31/CE sobre abocament de residus  

Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de 
Catalunya,  PRECAT 2012-2020 
En tramitació 

Nou Pla director de residus no perillosos, PDSRNP 
Consell de Mallorca 



OBJECTIUS 

Organisme/ 
Instrument  

Any Objectiu de 
reducció 

% 



OBJECTIUS 

Altres 
reciclables 

OBJECTIUS PRECAT 2020:  
  
• Reduir el malbaratament alimentari domèstic i comercial al 50 % i avaluar i reduir les 

pèrdues alimentaries en el sector primari i el processament d’aliments 
 

• Assolir un  60% de recollida selectiva (total) 
 

• Preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus domèstics i comercials que 
inclogui les fraccions paper/cartró, vidre, plàstic, metalls i biorresidus del 55%   
 

• Valorització global: material i energètica dels residus municipals generats del 70%   
 
 
 
 
 

 

EL P/C V FO EL P/C V Altres 
reciclables 



Los  

2016  màxim 35%  

respecte a 1995 

Biodegradables: 

Bio-residus + 

paper i cartró 

Reducció de:  

• Generació de CH4 

• Generació de lixiviats 

• Pèrdua de recursos 

• Ocupació de sòl 

 

Actuacions relatives a bio-residus OBJECTIUS 

P/C P/C FO 

Directiva 1999/31/CE sobre abocament 

Reducció de l’abocament de biodegradables 



OBJECTIUS 

EL P/C V FO EL P/C V Altres 
reciclables 

Reducció de l’abocament de residus  
 

EU, Econimia circular  
Objectiu 2030 :  abocamment màxim del 10% i prohibició abocament residus RS 
 
PEMAR  
 
- En 2016, cumplir con el objetivo de reducción del vertido de residuos 
biodegradables.  
- No depositar en vertedero residuos municipales sin tratar.  
- En 2020, limitar el vertido del total de los residuos municipales generados al 35%  



OBJECTIUS 

Altres 
reciclables 

Reducció estimada gasos efecte hivernacle, entre 2 – 4% 
Revisió reglament adobs, reconeixement dels adobs orgànics i basats en residus 
 

Altres Paquet Economia Circular 

 
Altres PRECAT 2020 
 Reducció  de la petjada de C associada a la gestió de residus i usos de recursos en 
un 30% respecte al 2012 
 



LA IMPORTANCIA DE LA MATERIA ORGÀNICA 



LA IMPORTANCIA DE LA MATERIA ORGÀNICA 

La descomposició de la matèria orgànica (MO) 
en dipòsits controlats genera emissions de 
CH4, lixiviats i olors 

La descomposició en condicions controlades de la MO 
(compostatge) permet obtenir un compost, que s’utilitza 
com adob en agricultura i jardineria. 
 
La Digestió anaeròbia de la MO permet obtenir un 
combustible renovable, el biogàs 
 
L'ús del compost en agricultura contribueix a generar una 
reserva de C al sòl 



Generació 

Auto- 

compostatge 

Recollida 

selectiva 

 

Tractament 

Compost 

EL CICLE DE LA MATERIA ORGÀNICA 



EL CICLE DE LA MATERIA ORGÀNICA 

PREVENCIÓ  
Generació 

P1 .- Lluita contra el malbaratament alimentari 
• Diagnosi:  Definició i quantificació 
• Guies i actuacions en consum, conservació y preparació 
• Sectors:  domèstic, comercial, fabricació, primari 

P2.- Ús combinat de la bossa compostable i el 
cubell airejat 
• Reducció entre 4-6% en pes per pèrdua 

d’aigua 
 



EL CICLE DE LA MATERIA ORGÀNICA 

GENERACIÓ 

G1.- Ciutadania i Grans productors 
 
A Catalunya l’any 2014 més d’un 40 % dels residus municipals que constitueixen la 
fracció orgànica procedirien de grans productors. 
 
• Implicar tant a la direcció de l’establiment com a l’empresa de recollida 
• Comunicació + formació + seguiment 
• Establir una fiscalitat justa 
• Enfocar-ho com un aspecte d’higiene alimentaria. 
  
 



EL CICLE DE LA MATERIA ORGÀNICA 

GENERACIÓ 

G2. Impropis en la fracció orgànica 
  
Caracteritzacions de tots els circuits de FO 
 
• Seguiment i sensibilització del generador  
• Ús de les bosses (i fundes) compostables 
• Optimitzar el model de recollida 

 
13,41 % d’impureses ,  
Principalment plàstics  

A Catalunya l’any 2014  



EL CICLE DE LA MATERIA ORGÀNICA 

RECOLLIDA SELECTIVA 

R1.- Obligatorietat o fiscalitat ambiental 
 
A Catalunya la Llei de Residus 6/1993 va incorporar la obligació de la recollida 
selectiva de residus orgànics per als municipis de més de 5.000 habitants 
 
la Llei 9/2008 de modificació de la Llei de residus i la Llei 8/2008, de finançament 
d’infraestructures i dels cànons: 
- Obligació de Plans de desplegament de la recollida selectiva de la FORM  
- Cànon incrementat en cas contrari 
 

Implantació actual 
 752 municipis (aproximadament el 80 % dels 
municipis de Catalunya). 



EL CICLE DE LA MATERIA ORGÀNICA 

RECOLLIDA SELECTIVA 

R2.- Sistemes i resultats 
 
Es mesuren les quantitats recollides en la instal·lació de destí i s’introdueixen a la 
base de dades de l'Agencia.  
L’any 2014 es van recollir selectivament a Catalunya 375.262 t/a de FO 
 
Es caracteritzen tots els circuits de recollida trimestralment. 1600 caracteritzacions 
L’any 2014 la mitjana ponderada d’impropi va ser del 13, 41%  
      (objectiu 2020 <10%) 

Model d’implantació grams/hab i dia % Impropis 

PAP (implantació total) 290 6 % 

Municipis NO PAP 133 14 % 



13,8 8,5 4,5 3,6 9,3 60,9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

CAT 2020 

FORM Paper Fracció RESTA 

Municipis amb RS de FO. Model contenidors (màx. 50%) 

Mitjana a CATALUNYA (39%) 

Municipis sense RS de FO (fins un 20%) 

Municipis amb RS de FO. Model PAP (mitjana 70%) 

Municipis amb RS de FO. Model PAP i PxG (mitjana 85%) 

RESULTATS QUANTITATIUS GLOBALS 
 segons models de RS 



Recollida Selectiva 
Bruta 2014 
 

Mitjana ponderada  
(per tones RSB) 

 

Municipis PAP 70 % 

Municipis NO PAP 38 % 

RESULTATS QUANTITATIUS GLOBALS 
 segons models de RS 



EL CICLE DE LA MATERIA ORGÀNICA 

TRACTAMENT 

A Catalunya : 
 
24 instal·lacions de tractament de la FO 
- 20 de compostatge   
- 4 de DA amb post-compostatge del digest 

 
 

 
Capacitats entre 350 t/a i 90.000 t/a 



EL CICLE DE LA MATERIA ORGÀNICA 

TRACTAMENT 

T1.- El procés de tractament biològic  de la fracció orgànica. 
Compostatge i digestió anaeròbia 

• El seguiment dels paràmetres del procés biològic: aire (barreja amb 
estructurant, aireació forçada), aigua (reg) i temperatura 
 

• Importància de la FV per a compostar  
 

• L’ús de bosses compostables 
 

• Evitar pèrdues de MO  



EL CICLE DE LA MATERIA ORGÀNICA 

TRACTAMENT 

T2.- El dimensionament de les instal·lacions 

• Poden coexistir models simplificats amb models molt tecnificats 
• Capacitats òptimes entre 10.000 t/a i 20.000 t/a  
• Planes molt petites (<1000 t/a) treballant en xarxa 
• Cal  compartir experiència en el funcionament d’equips 

 
 

• Si s’aconsegueix un % d’impropis <2%, es pot tractar sense equips de 
pretractament i post-tractament i el compost és d'altíssima qualitat 



EL CICLE DE LA MATERIA ORGÀNICA 

COMPOST 

C1 .- La qualitat del compost 
• Cal aconseguir un producte atractiu pel mercat 
• Els impropis a la FO condicionen la qualitat del compost 
  
C2.- La comercialització del compost 
• Esmena orgànica i valor fertilitzant NPK 
• Competència amb altres fonts de nitrogen  
• Implicar al sector agrari 

 
 
  



EL CICLE DE LA MATERIA ORGÀNICA 

L’AUTOCOMPOSTATGE 
A Catalunya més de 424 municipis fomenten l’autocompostatge  
amb més de 24.000 compostadors en funcionament.  
 
A1.- L’autocompostatge exclusiu 
• Autocompostatge exclusiu (sense RS de la FO)  Molt més eficaç 
• Seguiment imprescindible.  
• Treball en xarxa 

 
A2.- L’autocompostatge com eina d’educació 
ambiental i social. 
• Cal formació i assessorament tècnic a la comunitat 

educativa i donar a conèixer experiències exitoses 
 
• Afavoreix la transversalitat en matèries i comunitat 

educativa  
 

 El Portal educatiu del compostatge 



Instruments de fiscalitat ambiental 

RESULTATS QUALITATIUS FRACCIÓ ORGÀNICA 



Efecte dels instruments econòmics en la recollida 
selectiva de biorresidus 



• Els objectius europeus i estatals emmarquen les actuacions de les comunitats 
autònomes en la gestió dels residus, però cal que cada CCAA estableixi els seus 
propis objectius d’acord amb les especificats territorials i les fites que es pretenen.  
 

• Els objectius que més afecten a la gestió dels biorresidus son: 
• la lluita contra el malbaratament alimentari,  
• els objectius de reciclatge i els dirigits a evitar l’abocament de residus 

biodegradables.  
 

• La recollida selectiva de la fracció orgànica és un element imprescindible per al 
reciclatge de la matèria orgànica, sense la qual és molt difícil assolir els objectius 
establerts. 
 

• Cal abordar la gestió de la fracció orgànica des d’una òptica d’economia circular, 
treballant des del principi del cicle per a tancar-ho. 

  

CONCLUSIONS 



REPTES 

A Catalunya fa més de 15 anys que està implantada la recollida selectiva de la FO, 
de forma que actualment es pot considerar implantada de forma generalitzada. 
Els principals reptes que ens plantegem son: 
  
• Optimització dels sistemes de recollida 
• Extensió del sistema porta a porta i dels sistemes personalitzats de la recollida 

en contenidors 
• Millorar la recollida comercial 
• Internalitzar els costos globals 
• Estendre el Pagament per generació 
• Promoure l’economia circular 

 



REPTES 

 Bioeconomia circular 
 
En els darrers mesos s’està treballant per impulsar projectes que enllacin els 
productors dels residus orgànics amb els productes resultats del ús del compost 
derivat del processament d’aquest residus orgànics, com una via de millorar la 
implicació dels productors en el cicle.  
 

PRODUCTOR de residus 
CONSUMIDOR d’aliments 

CONSUMIDOR de compost 
PRODUCTOR d’aliments 



Moltes gràcies 
 
 
 
 

Teresa Guerrero 
tguerrero@gencat.cat 
http:/www.arc.cat 
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