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Resum 

L’augment continu de la generació de residus està intrínsecament lligada a l’augment de la població de 

la societat actual, motiu pel qual la correcta gestió d’aquests s’ha convertit en un tema clau a l’hora de 

minimitzar costos i millorar rendiments en tots els àmbits, en especial en el àmbit de l’agricultura. 

El TFC es troba emmarcat dins la convocatòria Projecte Llavor 2010 de la UPC, contemplat pel Pla de 

Sostenibilitat 2015, en el projecte titulat “Valorització en origen de residus orgànics en el Parc 

Mediterrani de la Tecnologia (Campus del Baix Llobregat)” i dins de la convocatòria dels projectes de la 

Diputació de Barcelona per a Promoció de la Sostenibilitat amb el projecte titulat “Campanya de 

sensibilització per a la separació i valorització en origen dels residus orgànics municipals i de la resta de 

fraccions valoritzables dins la comunitat del Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT)”.  

Aquest treball ha consistit primerament en dur a terme la quantificació dels residus generats al bar 

restaurant (4,5 mesos), i paral·lelament avaluar l’efecte d’una campanya de sensibilització “cara a cara” 

dintre del període. En segon lloc fer la posada en marxa i el seguiment del procés de compostatge (4 

mesos) de dos compostadors, i així obtenir dades suficients per poder dimensionar el volum necessari 

per la quantitat generada, i obtenir un producte final de qualitat. 

Per fer el procés es va procedir a fer una barreja inicial amb fracció orgànica (FO) provinent del 

menjador del bar-restaurant del PMT, amb restes vegetals (RTV) proporció volum  1/1.  

Les dades obtingudes revelen de que l’efecte d’una campanya de sensibilització cara a cara és efectiva. I 

quant al procés que es possible obtenir una bona qualitat i quantitat de producte amb un procés net i 

sense olors, però que caldria al voltant de 4,5 mesos per obtenir un producte estable. 
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Resumen 

El aumento continuo de la generación de residuos está intrínsecamente ligada al aumento de la 

población de la sociedad actual, motivo por el cual la correcta gestión de éstos se ha convertido en un 

tema clave a la hora de minimizar costes y mejorar rendimientos en todos los ámbitos, en especial en el 

ámbito de la agricultura. 

El TFC se enmarca dentro de la convocatoria de Projecte Llavor 2010 de la UPC, contemplado por el Plan 

de Sostenibilidad 2015, en el proyecto titulado “Valorización en origen de residuos orgánicos en el Parc 

Mediterrani de la Tecnologia (Campus del Baix Llobregat)” y dentro de los proyectos de la Diputación de 

Barcelona para Promoción de la Sostenibilidad con el proyecto titulado “Campaña de sensibilización 

para la separación y valorización en origen de los residuos orgánicos municipales y del resto de 

fracciones valorizables dentro de la comunidad del Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT)”. 

Este trabajo ha consistido en primer lugar en llevar a cabo la cuantificación de los residuos generados en 

el bar restaurante (4,5 meses) y paralelamente evaluar el efecto de una campaña de sensibilización 

"cara a cara" dentro del periodo. En segundo lugar hacer la puesta en marcha y el seguimiento del 

proceso de compostaje (4 meses) de dos compostadores y así obtener datos suficientes para poder 

dimensionar el volumen necesario para la cantidad generada, y obtener un producto final de calidad. 

Para hacer el proceso se procedió a hacer una mezcla inicial con fracción orgánica (FO) proveniente del 

comedor del bar-restaurante del PMT, con restos vegetales (RTV) proporción volumen 1/1. 

Los datos obtenidos, revelan de que el efecto de una campaña de sensibilización frente a frente es 

efectiva. Y en cuanto al proceso que es posible obtener una buena calidad y cantidad de producto con 

un proceso limpio y sin olores, pero que habría alrededor de 4,5 meses para obtener un producto 

estable. 
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Abstract 

The continuous increase in waste generation is linked to the increase in the population of modern 

society, for which reason the proper management of this has become a key issue when minimizing costs 

and improving performance in all areas, especially in the field of agriculture. 

Framed within the project Llavor 2010 UPC within the 2015 Sustainability Plan in project entitled “On 

site organic waste valorization in the Mediterranean Park of Technology (Baix Llobregat Campus)” and 

the projects of the Province of Barcelona to promote sustainability with the project entitled “Awareness 

campaign on on-site collection and valorization of organic waste and other valorizable fractions in the 

community of the Mediterranean Park of Technology”. 

This work consisted primarily to carry out the quantification of the waste generated in the 

bar/restaurant (4.5 months), and simultaneously evaluate the effect of an awareness campaign "face to 

face" within the period. Secondly, to implement and monitor the composting process (4 months) of two 

composters, and obtain information to measure the volume required for treating the total amount 

generated, and get a high quality final product. 

To make the composting process an initial mixture of organic fraction (FO) coming from dining 

restaurant_bar PMT with plant debris (RTV) volume ratio 1/1 was done. 

The information revealed that the effect of a face-to-face awareness campaign is effective. In relation to 

the process, that was possible to obtain a good quality and quantity of product with a clean process and 

odorless, but it would take around 4.5 months to obtain a stable product. 
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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 Producció i gestió de residus 

La societat de consum i la  industria que s’ha anat desenvolupant al llarg dels últims temps ha comportat 

la producció de residus de tot tipus que pel seu volum, diversitat i dificultat per incorporar-se als cicles 

biològics, fan que sigui molt complicat ser assimilats i degradats de forma natural. Aquest fet ha 

comportat importants problemes mediambientals com són la contaminació del sòl, aigua i atmosfera, 

problemes sanitaris, degradació d’espais naturals i minvaments de la qualitat de vida humana, a més a 

més d’un desaprofitament dels recursos existents i finits per a les següents generacions. 

Els models de gestió de residus que s’han desenvolupat en les dècades passades han sofert una constant 

evolució per solucionar els problemes mediambientals i millorar la qualitat de vida humana. 

S’ha passat de models lineals (Figura 1.1) en la utilització dels recursos, on el consum del producte 

generava un residu i aquest s’eliminava o abocava sense cap tipus d’aprofitament i control. Ara, des 

d’Europa i el propi estat es promouen gestions més compromeses amb al medi ambient seguint els 

models cíclics (Figura 1.2) per prevenir la generació de residus a l’origen, classificant els residus que 

produïm i valoritzant cada fracció segons les seves característiques per aprofitar-los com a recursos 

nous. 

 

 

 

Figura 1.1 Model lineal. 

Font:(tecnologiesostenibles.cus.upc.edu) 

 Figura 1.2 Model cíclic. Font: 

(tecnologiesostenibles.cus.upc.edu) 

 

1.2  Situació, àmbit. 

El present projecte esta involucrat amb les últimes tendències per aconseguir un model cíclic de gestió 

de recursos i residus,  i la seva execució està emmarcada dins els projectes Llavor 2010 de la UPC del Pla 

de Sostenibilitat 2015 (Figura 1.3) i dins els projectes de la Diputació de Barcelona per a promoció de la 

sostenibilitat amb iniciatives precursores d’accions a llarg termini estimulants i generadores de canvis en 

la comunitat dins de diferents temàtiques. 
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El projecte Llavor concedit en la convocatòria 2010 va ser titulat “Valorització en origen de residus 

orgànics en el Parc Mediterrani de la Tecnologia” i el seu objectiu va ser posar en marxa un sistema de 

recollida de la fracció orgànica generada en el restaurant del campus del Baix Llobregat i avaluar la 

possibilitat de compostar-la in situ. Posteriorment, es va sol·licitar un projecte complementari a la 

Diputació de Barcelona, titulat “Campanya de sensibilització per a la separació i valorització en origen 

dels residus orgànics i de la resta de fraccions valoritzables dins la comunitat del Parc Mediterrani de la 

Tecnologia (PMT)”, amb l’objectiu de desenvolupar una campanya de sensibilització per a recollir 

selectivament també la resta de fraccions valoritzables. Amb tots dos projectes, s’ha realitzat un tasca 

molt activa compresa entre els anys 2010 i 2012 amb la participació d’estudiants, professors i personal 

d’administració i serveis. 

 

Figura 1.3. Logo UPC Sostenible 2015 

El campus del Baix Llobregat esta ubicat a Castelldefels al costat del Canal Olímpic. És una comunitat 

amb dues escoles d’ Enginyeria (Escola Superior d’Agricultura de Barcelona i Escola d’Enginyeria de 

Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels) i diversos centres d’investigació. El bar restaurant del 

campus és l’únic que hi ha, ja que els edificis individualment no en tenen.  La Figura 1.5  mostra la 

situació del campus i la localització dels edificis. 

 

Figura 1.4 Plànol de situació campus 

1.3 Problemàtica 

El projecte sorgeix del fet que el bar/restaurant no disposava d’un sistema de recollida selectiva 

suficient per a la carrega d’usuaris que hi rebia, ja que només comptava amb 3 contenidors (vidre, 

(Biblioteca/Bar/restaurant)

Edificis Empreses  i 
Centres públics de 
recerca

Facultats
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envasos i paper-cartró) dins el recinte del menjador. Per tant, es va implantar un sistema més eficient 

afegint els contenidors que hi corresponguessin de cada fracció i incorporant el contenidor de la fracció 

orgànica segons la carrega estimada d’usuaris. Així, es permetia complir amb la normativa vigent, la Llei 

1/2009, de 21 de juliol segons la qual els bars i restaurants estan obligats a separar els residus orgànics i 

les altres fraccions valoritzables tant en recollida comercial com recollida domiciliària. 

Una vegada començada la recollida selectiva, paral·lelament es va implantar un sistema de compostatge 

per a tractar la fracció orgànica recollida en el origen on ha estat generada, fent un seguiment del 

procés i les característiques del producte per a al seva valorització com adob orgànic.  

 La importància de recollir la matèria orgànica separadament esdevé primer de tot perquè és la fracció 

majoritària amb un 36% del pes total i en segon lloc perquè és la més problemàtica degut al seu 

contingut en aigua (80%) i matèria orgànica (75-85%) (Figura 1.5). Això provoca que tingui una ràpida 

degradació i que comporti molts problemes en els tractaments finalistes com en els abocadors generant 

males olors, lixiviats, emissions de gasos d’efecte hivernacle, la contaminació de materials reciclables, 

etc. 

 En canvi, amb una recollida separada d’aquesta fracció es pot obtenir compost de bona qualitat com 

esmena/adob orgànic per als cultius, jardineria o recuperació de sòls degradats; això comporta la 

transformació d’un residu en un recurs útil i el tancament del cicle de matèria per a reintroduïr-la en el 

medi (Figura 1.6). 

 
 

Figura 1.5. Percentatge en pes de les diferents fraccions de la 

brossa municipal. Font: PROGREMIC, ARC, 2012 

Figura 1.6. Cicle del residu des del seu origen fins la 

seva transformació en producte. Font:ARC, 2012 

 

1.4 Recollida Selectiva 

La recollida selectiva consisteix en agrupar i classificar els residus d’acord amb les seves característiques 

per a facilitar el seu posterior tractament. Per a fer-ho possible cada ciutadà realitza aquesta separació 

de residus recuperables a casa per després disposar-los en contenidors independents. Gràcies a aquest 

sistema de recollida s’aconsegueix una millora en el reciclatge i tractament dels residus i en la qualitat 

dels productes resultants, disminueix el cost de tractament i l’ impacte ambiental comparant amb el 

sistema de recollida en massa. 

Degut als avantatges d’aquest tipus de recollida en front les altres i tenint en compte que la 

col·laboració ciutadana és un requisit fonamental per a l’èxit d’aquest tipus de recollida, el marc 
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legislatiu sobre residus poc a poc ha anat prioritzant aquesta recollida davant les altres amb lleis i ajudes 

per a implantar-la i per a conscienciar a la ciutadania. 

1.4.1 Marc legislatiu 

La Taula 1.1 resumeix les normes sobre aspectes ambientals relacionats amb els residus a Europa, 

Espanya i Catalunya ordenats cronològicament des del 1975 on començaren les primeres normes 

europees. Fins passades dues dècades, malgrat la incorporació d’Espanya a la UE l’any 1986, no van 

començar a aparèixer normes específiques a Espanya i Catalunya, pionera aquesta última amb la Llei 

6/93 de residus. 

Taula 1.1. Normativa europea, espanyola i catalana en relació a aspectes mediambientals i residus. 

 Unió Europea Espanya Catalunya 

1975 
Directiva europea 75/442/EEC, del 

15 juliol, sobre residus 
  

1986 

Directiva europea 86/278/EEC del 

12 Juny 1986 per la protecció del 

medi ambient i en particular del sol 

per la utilització de llots d’aigua 

residual en agricultura 

  

1990  

Reial Decret 13/1990, del 29 d’Octubre 

sobre l’utilització de residus i llots de 

depuradora en agricultura 

 

1991 

Directiva europea 91/156/EEC de 

18 Març 1991 modifica directiva 

75/442/EEC sobre residus 

  

1993   
Llei 6/93, del 15 de juliol, de regulació de 

residus. 

1994 

Directiva del parlament i consell 

europeu 94/62/EC del 20 de 

Desembre 1994, sobre envasos i 

residus d’envasos  

  

1996   
Decret 34/1996, del 9 de gener, Aprovació 

llistat de residus de Catalunya. 

1997  
Llei 11/1997, del 24 d’Abril, sobre 

envasos i residus d’envasos. 

Decret 1/1997, del 7 de Juny, sobre 

abocament de residus. 

1998  
Llei 10/1998, del 21 d’Abril, sobre 

residus. 
 

1999 

Directiva 1999/31/CE del Consell de 

26 d'abril de 1999, relativa a 

l'abocament de residus 

 

Decret 93/1999, de 6 d'abril, a procedir a la 

gestió de residus 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, sobre la 

modificació del Decret 34/1996, de 09 de 

gener, l'aprovació de la Llista de Residus de 

Catalunya 

2000 

Directiva 2000/76/CE del 

Parlament Europeu i del Consell, de 

4 de desembre de 2000, relativa a la 

incineració de residus 

 
Llei 11/2000, de 13 de novembre, 

reguladora de la incineració de residus 
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2001 

Decisió de la Comissió 2001/118/CE 

de 16 de gener que modifica la 

Decisió 2000/532/CE pel que fa a la 

llista de residus (Text pertinent) 

(notificada amb el nombre C (2001) 

108) 

Reial Decret 1481/2001, de 27 de 

desembre, de regulació dels residus 

abocats 

Resolució de 14 de juny de 2001, sobre 

l'aprovació del Pla de fangs d'aigües 

residuals Nacional 2001-2006 

 

2002   

Decret 80/2002, de 19 de febrer, sobre 

regulació de les condicions d'incineració de 

residus 

2003  
Reial decret 653/2003, de 30 de maig, 

sobre incineració de residus 

Llei 16/2003, de 13 de juny, sobre el 

finançament de les infraestructures de 

tractament de residus i l'abocament taxa 

2005  
Reial decret 824/2005, de 8 de juliol, 

sobre productes fertilitzants. 
 

2006 

Directiva 2006/12/CE del Parlament 

Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 

2006, sobre residus 

  

2007  
Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de 

responsabilitat mediambiental 
 

2008 

Directiva 2008/98/CE del Parlament 

Europeu i del Consell, de 19 de 

novembre de 2008, sobre els 

residus i es deroguen determinades 

Directives 

Reial Decret Legislatiu 1/2008, de 11 de 

gener, d'aprovació del text refós de la Llei 

d'avaluació d'impacte ambiental dels 

projectes 

Llei 8/2008, de 10 de juliol, sobre el 

finançament de les infraestructures de 

gestió de residus i la taxa d'abocament 

residual 

2009  

Resolució de 20 de gener de 2009, sobre 

la publicació d'Acord de Consell de 

Ministres sobre l'aprovació del Pla 

Nacional Integrat de Residus (PNIR) per al 

període 2008-2015 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, 

d'aprovació del text refós de la llei 

reguladora de residus 

Decret 69/2009, de 28 d'abril, sobre els 

criteris d'admissió de residus en els 

abocadors 

2010  

Llei 6/2010, de 24 de març, sobre la 

modificació del text refós de la Llei 

d'avaluació d'impacte ambiental de 

projectes, aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 1/2008, de 11 de gener. 

Llei 40/2010, de 29 de desembre, a la 

mitjana geològic de diòxid de carboni 

Decret 16/2010, de 16 de febrer, sobre 

l'aprovació del pla regional sectorial 

d'infraestructures de gestió de residus 

municipals 

Decret 87/2010, de 29 de juny, sobre 

l'aprovació del Programa de Gestió de 

Residus Municipals de Catalunya 

(PROGREMIC) i la regulació dels 

procediments per a la distribució de la 

recaptació de fons de la taxa sobre els 

residus abocaments residuals municipals 

2011  
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i 

sòls contaminats 
 

 

D’aquesta col·lecció de normes es poden destacar les següents com a més implicades en la importància 

de la recollida selectiva dels residus municipals. 

L’entrada en vigor de la Directiva 1999/31/CE, relativa l’abocament de residus, afecta de forma 

important la seva gestió, ja que limita la quantitat de residus biodegradables que podran gestionar-se a 

través d’abocador controlat. Va obligar a començar a gestionar la fracció orgànica de residu municipal 
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(FORM) i les altres fraccions (envasos, vidre, paper/cartró i resta) separades per evitar els problemes als 

abocadors, facilitar el reciclatge de les altres fraccions i anar reduint els percentatges de residus 

biodegradables amb els anys. El Real Decreto 1481/2001, de 27 de desembre transposa la directiva 

europea a l’Estat espanyol i en la qual s’estableix conjuntament amb les Comunitats Autònomes 

l’elaboració d’un programa d’actuacions per a la reducció progressiva dels residus biodegradables 

destinats a abocadors, complint els objectius de la directiva. D’aquesta norma és important destacar la 

proposta que fa de reducció de matèria orgànica a portar als abocadors (Taula 1.2), considerant com a 

màxim la rebuda l’any 1995, i a partir de la qual es proposen reduccions fins l’any 2015, en que hauria 

d’arribar únicament el 15% del rebut l’any 1995. L’objectiu d’aquestes reduccions és reduir l’efecte 

hivernacle associat a la gestió de residus. 

Taula 1.2. Reducció de residus biodegradables a abocador en diferents terminis segons la Directiva 1999/31/CE i el 

RD1481/2001 

 

No obstant, existeix una moratòria per la qual els períodes proposats s’amplien 4 anys, de manera que 

passen a ser 2010, 2013 i 2019 respectivament. 

En el Pla Nacional Integrat de Residus (PNIR) per al període 2008-2011 s’inclouen diferents programes 

que han de regir la gestió de residus a l’Estat en els propers anys, en el qual s’inclou el programa de 

residus urbans on s’estableix en uns objectius qualitatius i quantitatius. En relació a la recollida selectiva 

i la gestió de la FORM per tal d’acomplir els objectius de la Directiva 1999/31, s’estableix augmentar el 

compostatge i la biometanització de la fracció orgànica dels residus municipals promovent la recollida 

selectiva per tal d’incrementar la taxa de reciclatge i reduir la quantitat de residus abocats. 

A partir dels plans integrals es van transposar el dret intern a Catalunya mitjançant el Decret Legislatiu 

1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de residus a Catalunya 

regulant la gestió dels residus en l’àmbit de Catalunya, en el marc de les competències de la Generalitat. 

Queden derogades la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus i totes les seves modificacions, 

així com la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus.  

La Llei 1/2009 entén per residu qualsevol substància o objecte de què el seu posseïdor es desprengui o 

tingui la intenció o l’obligació de desprendre-se’n. Els residus comercials són residus municipals generats 

per l’activitat pròpia del comerç, hostaleria, bars, mercats, oficines i serveis. Són equiparables els residus 

originats a la industria que tenen la consideració d’assimilables als municipals d’acord amb el que 

estableix aquesta Llei. Quant a recollida selectiva val la pena comentar l’article 53 d’aquesta llei:  

 

Article 53. Recollida selectiva de residus municipals 

1. Amb l’objectiu d’afavorir el reciclatge i la valorització material dels residus municipals tots els 

municipis han de prestar el servei de recollida selectiva de les diverses fraccions de residus. Els municipis 

han de prestar el servei de recollida selectiva fent servir els sistemes de separació i recollida que s’hagin 

mostrat més eficients i que siguin més adequats a les característiques de llur àmbit territorial. 
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 2. En el cas que els municipis de menys de cinc mil habitants de dret no puguin prestar el servei de 

recollida selectiva per si mateixos o en col·laboració amb altres municipis, la recollida selectiva pot ser 

assumida pel consell comarcal o ens consorciat corresponent, d’acord amb la legislació de règim local 

aplicable a Catalunya. Així mateix, a tots els municipis de menys de cinc mil habitants de dret els és 

aplicable el que estableix l’apartat 2 a) de l’article 5, sobre disposicions específiques, sempre que hi 

concorrin les condicions referides en el dit apartat. No obstant això, els residus per als quals s’ha 

disposat un règim específic es regeixen per la normativa aplicable. 

3. Als efectes del que estableix l’apartat 1, els ajuntaments o, si escau, els ens locals supramunicipals, 

han de consignar els crèdits necessaris en llurs pressupostos. 

4. El lliurament separat de residus orgànics s’ha de dur a terme d’acord amb el pla de desplegament de 

la recollida selectiva de la fracció orgànica de l’àmbit territorial corresponent. 

 

Per tant, queda clar que està regulada la implantació de la recollida selectiva de totes les fraccions per a 

que puguin ser valoritzables a tot l’àmbit territorial de Catalunya, tenint en compte aquesta premissa, el 

present projecte inclou dins les seves finalitats la promoció de la recollida selectiva de totes les fraccions 

però en especial la de la FORM i el seu compostatge. 

Un instrument legislatiu per fomentar les noves directius de limitar les fraccions valoritzables que es 

destinen a abocadors va ser la Llei 8/2008 de 10 juliol, de finançament de les infraestructures de gestió 

de residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

Aquesta Llei estableix dos tipus de gravamen específics per tona de rebuig de residus municipals 

destinats a dipòsit controlat o incineradora, i explicita llurs costos segons: 

 10 € per tona de rebuig de residu municipal destinats a dipòsit controlat. 

 20 € per tona de residu municipal destinant a dipòsit controlat per als residus municipals 

procedents dels ens locals que no han iniciat el desenvolupament de la recollida selectiva de la fracció 

orgànica. 

 5 € per tona de rebuig de residu municipal que s’incinera. 

 15 € per tona de rebuig de residu municipal que s’incinera procedent dels ens locals que no han 

iniciat el desenvolupament de la recollida selectiva de la fracció orgànica. 

Aquesta recaptació es disposa en un fons per al desenvolupament d’infraestructures per al reciclatge o 

foment del mateix, on s’estableix en cada any unes condicions o requisits sobre les millores que s’han 

dut a terme. Així, el fons queda destinant per als ens locals que han realitzat bé les estratègies per 

augmentar el reciclatge. Per a l’any 2012, el 50% del fons.  

 Es va destinar al tractament de la fracció orgànica recollida selectiva i la resta de recursos es van 

destinar a la recollida selectiva en origen de la fracció orgànica i valorització d’altres fraccions de residus 

(paper/cartró, fracció vegetal), a d’altres formes de valorització material i també a promoure campanyes 

de sensibilització, educació ambiental i divulgació.  

 Per tal de complir amb l’objectiu d’assolir un nivell màxim de 15% d’impropis, només les 

recollides selectives amb aquest nivell o inferior tindran dret al retorn del cànon i en un futur s’estan 

estudiant criteris de ponderació segons qualitat. 

 Els beneficiaris del cànon són els ens locals mitjançant els conceptes: 
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1. Tractament de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) recollida    
selectivament. 

 Objecte: Quantitats de FORM neta (la fracció orgànica dels residus municipals a la 
que han descomptat els impropis) recollida selectivament sense incloure la fracció 
vegetal, d’entrada a la planta de tractament.  

 Import unitari: 33.5 €/Tn. 

2. Tractament de reducció de quantitat o millora de la qualitat del rebuig destinat a 
dipòsit controlat. 

 Objecte:  quantitat de tones de rebuig tractat amb un contingut de matèria 
orgànica inferior al 15% i destinades a dipòsit controlat procedents de tractament 
de FORM o plantes de tractament mecànic-biològic de la RESTA. 

 Import unitari: 2 €/Tn. 

3. Tractament de reducció de quantitat o millora de la qualitat de rebuig destinat a 
incineració. 

 Objecte: quantitat de tones de rebuig tractat amb un contingut de matèria 
orgànica inferior al 15% i destinades a incineració procedents de tractament de 
FORM o plantes de tractament mecànic-biològic de la RESTA. 

 Import unitari: 1€/Tn. 

4. Tractament de la fracció vegetal. 

 Objecte: quantitat de tones de fracció vegetal (exclusivament poda) entrades a 
planta de compostatge de FORM. 

 Import unitari: 1.5€/Tn. 

5. Recollida selectiva de la facció orgànica dels residus municipals (FORM) recollida 
selectivament . 

 Objecte: quantitats de tones de FORM bruta recollida selectivament, sense 
incloure la fracció vegetal, destinades a plantes de tractament de FORM. 

 Import unitari: 8.6 €/Tn. 

6. Recollida selectiva paper/cartró. 

 Objecte: tones de paper i cartró recollides selectivament gestionats per 
ECOEMBES. 

 Import unitari: 1€/Tn 

7. Autocompostatge, els ens locals que prestin servei de gestió de FO de manera 
exclusiva per autocompostatge en tot el terme municipal o algun sector específic. 

 Objecte: quantitat estimada de fracció orgànica segons el nombre de 
compostadors individuals i col·lectius posats en servei i dels quals el ens locals fa el 
seguiment que asseguri el seu funcionament. 

 Import:  

 Compostadors individuals: 20€/compostador 

 Compostadors comunitaris: 60€/compostador 

8. Foment de l’ús de la bossa compostable per a la recollida selectiva de la FORM. 

 Objecte: quantitats de tones de FORM bruta recollida selectivament i fracció 
vegetal, destinades a plantes de tractament biològic, que tinguin un % d’impropis 
<5% i amb un percentatge de bosses no compostable < 0.5 % confirmats per la 
caracterització que realitza la ARC. 

 Import unitari: 5 €/Tn. 
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Amb la normativa actual (directiva 98/2008) es pretén fomentar  de forma jeràrquica la prevenció, el 

reciclatge i l’aprofitament energètic dels residus i reduir l’abocament. En conseqüència es pretén  reduir 

l’impacte dels abocadors que majoritàriament ve produït per la matèria orgànica, millorar la valorització 

de les altres fraccions i tractar la FORM per compostatge com a tecnologia potencial. Aquest procés es 

veu condicionat per la qualitat de la matèria orgànica recollida, fet que s’hagi de recollir selectivament.  

Aquesta qüestió fa que tant una bona recollida selectiva de les diferents fraccions i un compostatge de 

la FORM siguin dues de les millors estratègies possibles per contribuir a un model de gestió adequat 

amb els instruments financers de retorn del cànon. 

 Aquest projecte planteja un model a seguir aplicable a multitud de casos i podria ajudar als ens locals 

per a fer una millor gestió i poder millorar les seves infraestructures envers la protecció del medi 

ambient. 

1.4.2 Sistemes de recollida més habitual 

Les competències sobre la gestió de residus municipals recau sobre els ens locals, que defineixen el 

model de recollida més adequat considerant les característiques pròpies de cada municipi. Els models de 

recollida de residus que actualment hi ha a Catalunya es poden classificar segons la Figura 1.7: 

 

Figura 1.7. Model segons fraccions. Font: ARC 2012 

A cada fracció de residu (FORM, vidre, paper/cartró, envasos i resta) l’hi pertoca un color característic 

que correspon amb el color del contenidor on serà lliurat. En alguns casos s’agrupen fraccions com resta 

i envasos (residu mínim) o paper i envasos (model multiproducte)  però molts d’aquests ens locals no 

disposen de sistemes de tractament individuals per a cada una d’aquestes fraccions En altres cassos el 

triatge es realitza a la pròpia planta de tractament. A la Figura 1.7 es mostren els tres models de 

separació de fraccions que s’utilitzen a Catalunya, el model de 5 fraccions es el més estes a la majoria 

del territori.  

1.4.2.1 CONTENIDORS EN SUPERFÍCIE 

La recollida selectiva en contenidors de superfície ubicats a la via publica és de diferent tipologia segons 

les característiques de la fracció a recollir, i que posteriorment el ciutadans utilitzen per lliurar els seus 

residus. És el sistema més estès a Catalunya per la seva comoditat, que presenta uns certs avantatges i 

inconvenients (Figura 1.8).  
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Figura 1.8 Avantatges i inconvenients dels contenidors de superfícies (ARC, 2012) 

 

Figura 1.9. Contenidors de superfície a Barcelona 

 

1.4.2.2  PORTA A PORTA  

La recollida selectiva porta a porta consisteix en lliurar els residus al servei municipal de recollida davant 

de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció. Es realitzen recollides de totes les 

fraccions domèstiques o be només d’algunes fraccions mantenint els contenidors en superfície de les 

altres fraccions. L’eficiència de la recollida utilitzant aquest sistema és superior tant en quantitat i 

qualitat de separació. 

L’aplicació de la recollida porta a porta és més senzilla a zones de baixa densitat de població on la 

identificació dels residus de cadascú és més fàcil. D’altra banda, requereix un cert canvi en els hàbits de 

participació dels ciutadans pel que és necessària una adequada campanya de comunicació. El sistema 

permet identificar els generadors i poder aplicar un model de pagament per generació de residu. 

 

Figura 1.10 Avantatges i inconvenients de la recollida porta a porta (ARC,2012) 

La Figura 1.11 mostra un exemple de recollida porta a porta de Sant Llorenç de Cardassar on cada dia de 

la setmana, com marca el calendari, es recullen les fraccions corresponents dins del horari establert 
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20:00h a 22:00h. A partir d’aquest punt els ciutadans s’han d’organitzar per complir aquests horaris i 

només hauran de treure la bossa amb la fracció que toqui el dia corresponent al portal i per ser 

recollida. També faciliten un telèfon per a qualsevol dubte o situació que es vulgui comunicar a 

l’ajuntament. 

 

 

Figura 1.11. Exemple de una programació de recollida per a les llars de Sant Llorenç des Cardassar 

 

1.4.2.3  CONTENIDORS SOTERRATS  

El model consisteix en col·locar contenidors sota el nivell del sòl i des de la superfície deixar visible una 

bústia per contenidor i fracció que serà utilitzada pels ciutadans per lliurar els residus. Aquest sistema 

suposa un alt cost inicial. La Figura 1.12 presenta els avantatges i inconvenients del sistema. 

 

 

Figura 1.12 Avantatges I inconvenients de la recollida amb contenidors soterrats (ARC, 2012) 

 

 

Figura 1.13. Sistema de recollida amb contenidors soterrats Font: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
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1.4.2.4  RECOLLIDA PNEUMÀTICA 

El model consisteix en un sistema de recollida pneumàtica de residus disposant una sèrie de bústies 

d’abocament connectades mitjançant canonades subterrànies a un punt d’aspiració. Els sistemes 

pneumàtics tenen doble bústia per fer la separació dels residus orgànics i del rebuig. Existeixen dos 

sistemes per aquest model:  

 

 Model estàtic ò fix: L’aspiració la aspiració la fa una central. Cada cert temps es procedeix al 

buidat dels residus acumulats. Un ordinador coordina centralitzadament la recollida. En primer 

lloc es crea una depressió a la xarxa de canonades i s’hi introdueix aire que permetrà aspirar els 

residus a una velocitat entre 60 i 80 km/h. Aquest residus arriben a un punt central on queden 

en contenidors i es filtra l’aire abans de ser alliberat cap a l’atmosfera. Uns camions recullen els 

residus i els porten a la planta de tractament corresponent. 

 

 Model mòbil: les baixants verticals estan connectades a uns contenidors. Un camió s’ encarrega 

de l’aspiració des d’ uns punts fixes, des dels quals es poden arribar a aspirar diferents 

contenidors. 

La Figura 1.14 presenta els avantatges i inconvenients del sistema.  

 

 

Figura 1.14 Avantatges i inconvenients de la recollida amb sistemes pneumàtics 

 

Figura 1.15. Sistema de recollida pneumàtica
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Existeixen diversos i variats sistemes de recollida, que permeten adequar-se a diferents situacions. Es 

poden valorar segons l’ eficiència de la selecció o la comoditat segons el lloc de ubicació. Per triar-ne un 

o altre caldrà valorar-lo tenint en comte aspectes logístics, socials i econòmics i optimitzar totes les 

variables. El sistema més car no te per que ser el més eficaç, si no que s’haurà de triar per al lloc concret 

on es vol ubicar.  

1.5 Compostatge i compost 

Tots els sistemes explicats en l’apartat anterior haurien de tenir per objectiu l’obtenció de materials 

separats els quals les seves possibilitats de reciclatge fossin les màximes. En el cas de la fracció orgànica 

per a l’obtenció de compost és fonamental que aquesta es reculli en les millors condicions i presenti el 

menor contingut en impureses que puguin contaminar la matriu. 

1.5.1 Fonaments del procés de compostatge 

Existeixen múltiples definicions de que es el compost, alguns autors el defineixen com;  la degradació 

microbiana de sòlids orgànics per mitja de una respiració aeròbia que passa per una fase termòfila.   

Haug 1993, descriu el procés com: “Procés biològic aeròbic, termòfil i controlat de transformació i 

valorització de residus orgànics en un producte estabilitzat, higienitzat, semblant a la terra vegetal i ric 

en substàncies húmiques”, i compost com: “Matèria orgànica que ha estat estabilitzada fins a 

transformar-se en un producte semblant a les substàncies húmiques del sòl, que està lliure de patògens 

de llavors de males herbes, que no atrau insectes o vectors, que pot ser manejat i emmagatzemat sense 

ocasionar molèsties, i que es beneficiós per al sòl i per al creixement de les plantes”. 

El procés de compostatge té com a objectius generals: 

 Reduir el volum, mitjançant una valorització per part del carboni orgànic com a CO2  

 Higienitzar i eliminar vectors de plagues i malalties i d’insectes nocius.  

 Utilitzar recursos que per a la societat no tenen valor, i que serien malbaratats, el destí dels  

quals, principalment es agronòmic, cosa que permet reintegrar al sòl nutrients minerals que 

d’altra forma es perdrien (Pastor, 1998). 

En aquest últim punt és important donar a conèixer els beneficis que aporta un bon compost al sòl, fet 

pel qual aquesta pràctica ja era utilitzada en els inicis de la agricultura. Ara, en l’època contemporània, i 

dins un marc de producció intensiva, és evident que es necessita donar més impuls a aquesta pràctica 

per ser sostenible.  

El procés de compostatge comença amb una col·lecció heterogènia de material orgànic que conté una 

població gran de fongs i bacteris. Aquests microorganismes es desenvolupen i inicien el procés de 

descomposició en el moment en que es presenten les condicions favorables d’humitat, temperatura i 

aeració. Aquesta activitat microbiana produirà un augment de la temperatura com a conseqüència de 

les oxidacions biològiques exotèrmiques. La calor generada en gran mesura romandrà dintre de la pila 

fins que s’acabi la descomposició, fet que farà que es refredi.    

L’equació que explica el procés de compostatge es la següent:  

Matèria Orgànica + O2 + Bacteris aeròbics => CO2 + NH3 + Productes + Energia 

On: 
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Matèria orgànica: Compostos químics formats per biomolècules orgàniques, que són molècules 

carbonatades i bioelements secundaris. 

O2 : Element químic indispensable per dur a terme la reacció de redox durant la respiració aeròbica 

microbiana, per a l’obtenció d’aliment i energia per al seu desenvolupament. 

Bacteris aeròbics: Grup extens d’organismes vius majoritàriament heteròtrofs, i detritívors, que 

obtenen aliment a partir de la matèria orgànica en descomposició, i que amb altres processos, 

participen en la degradació d’ aquesta.  

CO2: Resultat de la respiració aeròbica dels organismes  durant la degradació de la matèria orgànica.  

NH3: És el  resultat de la degradació de les formes nitrogenades.  

Productes: productes orgànics més estables, formats per molècules orgàniques, més difícilment 

degradables. 

Energia: És el resultat de les reaccions químiques que es duen a terme en la degradació tant enzimàtica 

com microbiana, de la matèria orgànica en el moment en que es trenquen els seus enllaços químics, per 

poder després formar altres compostos.  

 

1.5.1.1  PRINCIPIS BIOQUÍMICS DEL PROCÉS DE COMPOSTATGE  

S’ha considerat important fer un incís en aquest apartat quant a processos bioquímics, perquè es una 

bona manera d’entendre bé el procés. 

Metabolisme microbià:  

Definim el metabolisme microbià com el conjunt de processos pels quals un microorganisme obté 

energia i nutrients (carboni per exemple) que necessita per viure i reproduir-se. Els microorganismes fan 

servir nombroses estratègies diferents i les espècies sovint poden distingir-se en base a aquestes 

estratègies. Les característiques metabòliques específiques i les espècies poden sovint distingir-se en 

bases a aquestes. Les característiques metabòliques específiques d’un organisme constitueixen el 

principal criteri per determinar el seu paper ecològic, la seva responsabilitat en els cicles biogeoquímics i 

la seva utilitat en els processos industrials, com pot esser en el cas del compostatge.  

A través del metabolisme es transformen en l’interior de la cèl·lula diferents substàncies nutritives que 

l’organisme obté del medi. Aquestes transformacions es porten a terme per diferents reaccions 

enzimàtiques. 

Les principals funcions del metabolisme consisteix en:  

 Formar subunitats que més tard s’utilitzaran en la síntesi de macromolècules.  

 Proporcionar l’energia necessària per a tots els processos que la requereixin com a transport 

actiu, mobilitat, biosíntesi, etc.  
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Figura 1.16 Procés de degradació de la matèria orgànica per mitjà dels microorganismes,(Quesada, 2012) 

 

Algunes particularitats del metabolisme bacterià són:  

 El metabolisme dels bacteris està adaptat per al creixement veloç i es succeeixen entre 10 i 100 

vegades més ràpid que en les cèl·lules humanes.  

 Els bacteris tenen molta versatilitat quant a tipus de nutrient que pot fer servir per obtenir 

energia.  

 Tenen molta versatilitat per a la utilització de diferents oxidants i no estan limitades només a 

l’ús del O2. 

 Existeix una gran diversitat de requeriments nutricionals en els bacteris degut a que aquests no 

posseeixen tots els camins biosintètics.  

 El cos dels procariotes és molt senzill, el que permet sintetitzar macromolècules per 

mecanismes més simples. 

 Alguns processos biosintètics són únics en els bactèries, com per exemple els que condueixen a 

la síntesi de lipopolisacàrids.  

El metabolisme de les bactèries es bastant complexa. Mitjançant unes 2000 reaccions metabòliques 

diferents el bacteri pot sintetitzar-se  a sí mateix i pot generar energia per processos com transport 

actiu, mobilitat i altres.  

Els diferents tipus de metabolismes microbians es poden classificar segons tres criteris diferents:  

1) Segons la forma en que l’organisme obté el carboni per la construcció de la massa cel·lular:  

 Autòtrof: El carboni s’obté del diòxid de carboni (CO2) 

 Heteròtrof: El carboni s’obté de compostos orgànics (Glucosa... )  

 

2) Segons la forma en la que el organisme obté els equivalents reductors per la conservació de la 

energia o en les reaccions biosintètiques: 

 Liotòtrof: Els equivalents reductors s’obtenen de compostos orgànics.  

 Organotòtrof: Els equivalents reductors s’obtenen de compostos orgànics.  
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3) Segons la forma en la que el organisme obté la energia per viure i créixer:  

 Quimiotòtrof: La energia s’obté de compostos químics externs.  

 Fotòtrofof: La energia s’obté de la llum. 

 

 

Taula 1.3. Metabolisme i energia (Jimeno et al, 2003) 

Tipus d’organismes segons el 
seu metabolisme. 

Origen de la energia Origen del carboni Exemples 

Fotoliotòtrofs Llum CO2 
Cianobacteris, bacteris porprats de 

sofre i bacteris verds de sofre. 

Fotoorganòtrofs Llum Orgànic Bacteris porprats no sulfuris 

Quimiolitòtrofs 
(quimioautòtrofs) 

Reaccions Químiques CO2 
Bacteris nitrificants i bacteris incolors 

de sofre 

Quimioorganòtrofs. Reaccions Químiques Orgànic 
Fongs, protozous i molts altres 
bacteris. 

 

 

Figura 1.17 Diferents tipus de microorganismes segons la forma d’obtenir aliment i energia (Quesada, 2012) 

Els microorganismes heteròtrofs són extremadament abundants en la natura i responsables de la 

degradació de polímers orgànics tals com la cel·lulosa, la quitina o la lignina, que són generalment de 

difícil digestió per altres essers vius i són necessaris en el compostatge, alhora que abundants. Aquesta 

degradació generalment requereix de la col·laboració de diversos organismes diferents, cadascú dels 

quals realitza un dels passos de la degradació fins a obtenir-ne diòxid de carboni (Figura 1.18). 
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Figura 1.18 Microfauna activa en el compostatge (Font: Martin 1992 en Soliva, 2001) 

Bioquímicament, el metabolisme heteròtrof procariota és molt més versàtil que el que el dels 

organismes eucariotes, encara però, que molts procariotes comparteixen models metabòlics més bàsics 

amb els eucariotes, per exemple fent servir la glicòlisis per al metabolisme dels sucres i el cicle de l’àcid 

cítric o cicle de Krebs en la degradació del acetat, produint energia sota la forma de ATP i reduint 

energia sota la forma de NADH. Aquestes rutes metabòliques bàsiques estan molt esteses perquè també 

formen part de la biosíntesis de molts components necessaris per el creixement de la cèl·lula (de 

vegades en la direcció contraria), encara que, moltes bactèries fan servir rutes metabòliques 

alternatives.  

Donat que les reaccions químiques que esdevenen en la cèl·lula alliberen o consumeixen energia, el 

metabolisme es divideix  en dues classes de reaccions: catabòliques i anabòliques.  

El catabolisme: consisteix en la degradació enzimàtica de macromolècules com per exemple lípids, 

hidrats de carboni (sucres,  cel·luloses...)  i proteïnes, que els organismes obtenen de l’entorn en el que 

viuen o de les seves pròpies substàncies de reserva. Aquesta degradació està acompanyada de 

l’alliberament d’una gran quantitat d’energia, donat que a partir de aquestes macromolècules de gran 

complexitat estructural i alt contingut energètic s’obtenen molècules més senzilles estructuralment i de 

baix contingut energètic. L’ energia que s’allibera durant el catabolisme és captada per la cèl·lula en 

forma de ATP, el qual té enllaços fosfat rics en energia.  

L’anabolisme: és el procés invers, és la síntesi enzimàtica de macromolècules a partir de compostos 

senzills, amb consum d’energia. És a dir, a partir de molècules senzilles de poca complexitat estructural i 

baix contingut energètic es sintetitzen macromolècules complexes riques en energia.  

Les reaccions catabòliques aporten les matèries primeres i l’energia necessària per a les reaccions 

anabòliques. Aquest acoblament de reaccions que alliberen energia i altres que requereixen aquesta 

mateixa és possible gracies a l’ATP. Les molècules d’ATP emmagatzemen l’energia que prové de les 
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reaccions catabòliques i l’alliberen en una fase ulterior per impulsar les reaccions de síntesi o 

anabòliques, i el compliment d’altres tasques cel·lulars.  

Molta de l’energia produïda en el catabolisme surt en forma de calor. Cal dir que ambdós processos, 

anabòlic i catabòlics, es donen amb simultaneïtat a la cèl·lula i de forma interdepenents. Els 

intermediaris químics dels dos processos reben el nom de metabòlits.  

En el catabolisme es distingeixen tres fases: a la primera les macromolècules és degraden fins a unitats 

constitutives (en molts casos hi participen enzims), en la segona fase, aquestes són transformades per 

una sèrie de reaccions enzimàtiques en Acetil CoA, i en la tercera aquest ingressa al cicle de Krebs, on 

s’allibera CO2 i H2O. Aquest procés catabòlic va acoblat conjuntament a un procés de alliberació 

d’energia. 

La respiració cel·lular és un procés generador d’ATP en el qual les molècules experimenten oxidació i 

l’acceptor final d’electrons és quasi sempre una molècula inorgànica. Un tret essencial de la respiració 

és la presència d’una cadena transportadora d’electrons. Existeixen dos tipus de respiració que depenen 

de si l’organisme és aeròbic, que fa servir el O2, o si és anaeròbic, és a dir que no necessita de O2.  

En la respiració aeròbica l’acceptor final d’electrons es el O2, que és el cas dels bacteris del compostatge, 

i molt rarament una molècula orgànica.  

La respiració aeròbica consisteix en una primera fase on s’obté acetil CoA per l’oxidació del piruvat, que 

prové de la degradació de la glucosa per la via lipolítica, o per l’oxidació dels àcids grassos o aminoàcids. 

En la segona fase, l’acetil CoA es degrada en el Cicle de Krebs, amb la consegüent producció de  CO2, H2O 

i H+. En la tercera fase és produeix un transport d’electrons fins arribar a l’O2, aquest procés, anomenat 

cadena de electrons o cadena respiratòria, va acoblat a un procés de producció d’ATP anomenat 

fosforilació oxidativa.  

En les cèl·lules procariotes, com és el cas de la majoria de les que intervenen en el procés de 

compostatge, la respiració aeròbica pot arribar a generar fins a 38 molècules d’ATP a partir de cada 

molècula de glucosa.  

En la respiració anaeròbica el acceptor final d’electrons es una substància inorgànica diferent del O2. 

Algunes bactèries com les Pseudomones, i Bacillus, poden fer servir l’ió nitrat, mentre que altres bacteris 

poden fer servir el ió carbonat o l’ió sulfat. La producció d’ATP aquest via es d’unes tres unitats. 

En el cas de les cel·luloses, els bacteris en la primera fase consten de enzims (cel·lulases) que trenquen 

els seus enllaços fins a transformar-la en sucres més senzills que entren dintre del cicle de Krebs. 

Finalment en el compostatge aquestes molècules més senzilles que queden, formen altres 

macromolècules anomenades àcids fúlvics i húmics, que retenen els nutrients essencials i els desprenen 

lentament. 

A la Figura 1.19 es representa la catàlisi de les diferents molècules orgàniques pels bacteris de la via 

orgànica. 
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Figura 1.19 Esquema senzill de respiració de les diferents molècules orgàniques per etapes (Quesada, 2012)                                                                                     

Un cop que la glucosa ha estat degradada a àcid piruvic, aquest compost pot experimentar una 

degradació complerta durant la degradació, o bé es pot convertir en un producte orgànic durant el 

procés de la fermentació.  

La fermentació és pot definir, com un procés que:  

1. Allibera energia a partir de sucres o altres molècules orgàniques com aminoàcids, àcids orgànics, 

purines i pririmidines.  

2. No necessita oxigen, però de vegades pot succeir, en presència d’aquest.  

3. No necessita fer servir el cicle de Krebs ni una cadena de transport electrònic.  

4. Fa servir una molècula orgànica com a acceptor final de electrons. 

5. Produeix petites quantitats d’ATP degut a que una gran part de la energia inicial 

emmagatzemada a la glucosa (o qualsevol altre substrat fermentable) roman en els enllaços 

químics dels productes finals orgànics com l’àcid làctic o l’etanol.  

Els microorganismes tenen la capacitat de fermentar diversos tipus de substrat, els productes finals dels 

quals depenen del tipus de microorganisme, del tipus de substrat i del tipus de enzims que es trobin 

presents. En el compostatge es poden donar situacions en les quals apareixen aquests tipus de vies 

metabòliques, però no són desitjades. La Figura 1.20 mostra diferents tipus de fermentacions possibles. 
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Figura 1.20 Esquema de les diferents vies fermentatives (Quesada, 2012) 

Les diverses macromolècules que podem trobar en els productes residuals orgànics són els biopolímers 

típics dels essers vius, animals o vegetals, dels quals provenen aquests residus; hidrats de carboni 

(sucres solubles cel·lulosa, hemicel·lulosa i midó), lignines, lípids i proteïnes, els quals estaran en 

proporcions variables segons l’origen.  

 Descomposició de les proteïnes o proteolisi  

La descomposició de les proteïnes, anomenada també proteòlisi (Figura 1.21), és bastant ràpida en unes 

condicions correctes de compostatge (aeròbica i bàsica). Els aminoàcids de les proteïnes són utilitzats 

per fongs, actinomicets i bacteris amonificants, donant com a resultat amoníac (NH3) i sals amoniacals 

durant el procés d’amonificació. Per l’efecte de bacteris nitrosants (nitrosomones) aquest amoníac en 

presència d’oxigen forma nitrits (NO2
-), i aquest es transformat, també amb presència d’oxigen per els 

bacteris nitrificants (nitrobacter) a nitrat, que és la forma estable i assimilable del nitrogen al sòl.       

 

Figura 1.21 Proteòlisi (Font: Soltner 1979 en: Saña i Soliva 1987) 

La producció d’aquests nitrats moltes vegades és mínima, ja que els seus precursors (aminoàcids, sals 

amoniacals etc.) són incorporats als processos d’humificació, que succeeixen paral·lelament (Soliva 

1987).  

Si el compostatge té lloc en un medi aeròbic àcid, la descomposició de les proteïnes s’endarrereix 

(restriccions a la vida bacteriana) i si el pH baixa excessivament, els productes finals seran les sals 
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amòniques, ja que el procés quedarà exclusivament en mans dels fongs, i aquests no poden realitzar la 

nitrificació. Durant la nitrificació també és produeix acidificació perquè s’alliberen protons. 

Descomposició dels sucres solubles 

La descomposició de sucres solubles o fàcilment hidrolitzables és un procés produït essencialment per 

bacteris, i és relativament ràpid (en condicions aeròbiques, més que en anaeròbiques). Els productes 

finals de la descomposició aeròbica són dos: aigua i diòxid de carboni, (junt amb productes intermedis, 

alcohols, àcids, etc.) 

La descomposició de sucres solubles, o carbohidrats, ha de anar acompanyada de una font de productes 

nitrogenats, donada la manca que tenen de nitrogen els primers.  

 

Figura 1.22 Descomposició de sucres solubles i midó (Font : Soltner 1979, en Saña i Soliva,1987) 

Descomposició de la cel·lulosa o cel·lulolisi 

Amb la seva estructura fa difícil la seva descomposició, també anomenada cel·lulolisi. En el medi normal 

del procés de compostatge sofreix canvis relativament limitats essencialment per bacteris i fongs 

basidiomicets i arriba rarament a transformar-se totalment en CO2 i H2O. De manera més usual succeeix 

que els productes anomenats àcids poliurònics, formats per l’oxidació a grups carboxílics d’alguns 

carbonis del polímer cel·lulosa, s’incorporen junt amb compostos nitrogenats als processos paral·lels 

d’humificació. En medi aeròbic àcid, la cel·lulosa només és parcialment atacada de manera lenta per 

certs fongs.  

De la mateixa manera que en els processos de transformació dels sucres solubles i el midó, a la 

cel·lulolisi es necessita un subministrament de compostos nitrogenats donada també la manca d’aquest 

element en la cel·lulosa. Quelcom similar es pot dir sobre l’hemicel·lulosa.  

 

Figura 1.23 Descomposició de la cel·lulosa cel·lulosòlisi (Font: Soltner, 1979 en Saña i Soliva, 1987) 
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Descomposició de la lignina o ligninolisi 

La lignina és un biopolímer vegetal de descomposició més difícil i lenta que altres biopolímers.  El procés 

és conegut com ligninolisi. En les condicions usuals del procés de compostatge és atacada sobretot per 

floridures fosques i bacteris en segon terme, però sense arribar-se a una descomposició total, sinó que 

la lignina semi-oxidada per aquest microorganismes entra en els circuits dels processos paral·lels 

d’humificació, incorporant al mateix temps productes nitrogenats. La descomposició de la lignina en un 

medi aeròbic àcid és relativament més ràpida que no pas en les condicions anteriors, i portada a terme 

per floridures blanques. Els productes d’aquestes descomposicions són en molts casos diversos 

polifenols solubles, tòxics i indesitjables en un procés de compostatge o en un compost. Per una banda 

el seu caràcter àcid rebaixa excessivament el pH del conjunt del residus orgànics en descomposició i pot 

arribar a frenar pràcticament qualsevol dels processos descomponedor d’altres polímers; també tenen 

per sí mateixos la característica de frenar l’activitat enzimàtica i de retardar el conjunt dels processos de 

descomposició o d’humificació. Aquesta darrera característica també té un efecte fitotòxic, ja que la 

presència d’aquests polifelnols en un compost pot provocar problemes de germinació en les llavors del 

cultiu que s’implanti en el sòl adobat amb ell o retardar el creixement a les plantes joves.  

En medi anaeròbic la lignina resta pràcticament inalterada, però sí que es descompon amb rapidesa la 

cel·lulosa que porta associada. En la ligninolisi també es necessària una font de nitrogen.   

 

Figura 1.24 Descomposició de la lignina, ligninolisi (Font: Soltner, 1979 en Saña i Soliva, 1987)  

 

Descomposició dels lípids    

La descomposició dels lípids es troba amb el problema de la seva insolubilitat en medi essencialment 

aquós del conjunt del residu orgànic. Quan es supera aquesta insolubilitat, normalment per processos 

hidrolítics (saponificacions), la descomposició és molt versàtil i ràpida. Durant aquests procés s’alliberen 

àcids grassos de cadena curta que impliquen una disminució del pH. 

La Figura 1.25 mostra un resum dels processos que segueixen les diferents molècules orgàniques 

paral·lelament. Durant la descomposició i l’humificació. 
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Figura 1.25 Simultaneïtat de processos de descomposició i humificació (Font: Gilmour et al, 1977 en Saña i Soliva, 1987) 

La Figura 1.26 indica la biodegradabilitat de diferents macromolècules orgàniques en el procés de 

compostatge. l’eix d’abscisses mostra el percentatge de cel·lulosa i lignina present en la MO dels 

materials i l’ eix d’ ordenades en indica el contingut de sucres i hemicel·luloses en percentatge, veiem 

com els materials que tenen major contingut en cel·lulosa tenen menor degradabilitat, i els que tenen 

major contingut en sucres aquesta és major. 

 

Figura 1.26  Biodegradabilitat dels diferents materials compostables (Font: Mustin, 1987 en: Soliva 2001) 

La Figura 1.27 presenta els aspectes contemplats en l’apartat 1.5.1.1. i la seva intergració diins el procés 

de compostatge.  
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Figura 1.27 Resum esquemàtic procés de compostatge (Saña i Soliva 1987) 

 

1.5.1.2 FASES DEL PROCÉS DE COMPOSTATGE  

El procés de compostatge té 4 fases que es poden resumir en 2 etapes globals:  

 Descomposició.  

 Maduració.  

Les quatre fases principals que formen el procés resumit anteriorment en dos són:  

Fase mesòfila   Fase termòfila  Fase de refredament  Fase de Maduració 

 

 

Figura 1.28 Fases del procés de compostatge (Huerta, et al, 2007) 

La Figura 1.28 representa les fases que s’ expliquen a continuació: 

 

Protozous, nemàtodes

Miriàpodes i altres artròpdes

Abiòtica

1a Etapa 

MESÒFILA

2a Etapa

TERMÒFILA

3a Etapa

REFREDAMENT

MADURACIÓ

dies

Bacteris i fongs
Bacteris, fongs i 

actinomicets

Bacteris i fongs



INTRODUCCIÓ 

42 
 

Fase mesòfila 

Aquesta fase dura de dos a tres dies. La temperatura puja ràpidament a mesura que els 

microorganismes es multipliquen, arribant als 40º. Una part de la calor procedeix de l’activitat 

respiratòria dels teixits frescos. En aquest període es descomponen les substàncies fàcilment 

degradables i la descomposició es du a terme principalment per llevats. També es caracteritza aquesta 

etapa per la formació de àcids orgànics com a conseqüència de la transformació dels complexos 

carbonats de fàcil degradació.   

Fase termòfila 

La durada d’aquesta fase és variable segons el contingut de MO degradable i el sistema de compostatge 

emprat. S’arriben a agafar temperatures de entre 40 i 80ºC i el que es degrada principalment és la 

cel·lulosa. Actuen els actinobacteris i fongs termòfils. La major part dels patògens moren per efectes 

d’elevades temperatures i es produeix la higienització del material. Quan la temperatura s’ha 

estabilitzat, es dóna per acabada la fase.  

Fase de refredament i d’estailització 

En aquests període baixa la velocitat de descomposició i les temperatures de forma gradual fins a arribar 

a temperatura ambient. Els microorganismes mesòfils, recolonitzen el substrat orgànic. La seva durada 

està entre dues i set setmanes. Una vegada s’ha refredat el compost fins a arribar a temperatura 

ambient tenen lloc reaccions de polimerització que originen àcids húmics.   

Existeixen microorganismes mesòfils i microorganismes termòfils que poden actuar en les diferents 

fases del compostatge  (Burés, 1997). 

Durant l’estabilització o humificació, es construeixen macromolècules noves a partir d’algunes de les 

molècules senzilles formades durant la descomposició, o bé es transformen algunes de les molècules 

preexistents en el residu. Globalment hi intervenen processos biològics com d’altres, purament abiòtics, 

ja siguin físics o químics. 

Els processos de descomposició i d’humificació venen determinats per les dues següents condicions 

ambientals: La disponibilitat de nutrients elementals i la proporció de les diverses macromolècules  en 

materials residuals inicials.  

Les condicions ambientals i la disponibilitat de nutrients determinen tres situacions diferents (Saña i 

Soliva, 1987):  

 Condició aeròbica bàsica; disponibilitat de nitrogen i altres elements en forma catiònica, i pH al 

voltant de la neutralitat (pH de 6 a 8). 

 Condició aeròbica àcida; manca de nutrients essencials per als microorganismes, que com a 

conseqüència dóna un pH àcid, que es converteix en un dels factors limitants.  

 Condicions anaeròbiques; la manca d’aire és el factor limitant.  

La condició aeròbica bàsica correspon a un procés ben portat, amb uns residus equilibrats en nutrients, 

per altre banda, el contrari procés malament gestionat i amb pobresa de nutrients, dóna com a resultat, 

condicions àcides, o anaeròbiques (Saña i Soliva, 1987). 
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Depenent de la fase en que es trobi el procés hi participaran un tipus de bacteri, fong o altres 

microorganismes.  

Els microorganismes en primera instància fan servir els compostos simples, com els sucres solubles i les 

proteïnes, com a font de energia i de carboni. Molts d’ells són capaços de descompondre els polímers de 

cel·lulosa. La descomposició de la lignina és lenta, formant aquesta juntament amb les substàncies 

sintetitzades per els microorganismes, la major part del compost final. D’aquest procés en resulten, a 

més del compost, aigua diòxid de carboni i matèria mineral, alliberant energia en forma de calor (Burés, 

1997). 

1.5.2 Control del procés de compostatge 

El compostatge és un procés controlat, on el seguiment de paràmetres bàsics com humitat, aeració i 

temperatura són fonamentals per tal d’afavorir les condicions per al desenvolupament microbià.  

Tant l’ humitat com l’aeració s’han de mantenir dins els intervals que permetin condicions aeròbiques i 

la temperatura serà una conseqüència de l’activitat microbiana que ajudarà a indicar en quin estat es 

troba el procés si hi ha prou matèria orgànica degradable i la humitat i aeració són les adequades, la 

temperatura augmentarà com reflex de la transformació de molècules realitzada pels microorganismes.  

1.5.2.1 AERACIÓ  

És necessària la presència d’oxigen per a que el compostatge tingui lloc de forma aeròbica. La taxa 

difusió d’oxigen ha de ser elevada. Perquè la degradació sigui màxima seria convenient mantenir 

concentracions d’oxigen superiors al 10%. Una concentració inferior al 5% pot ser limitant, motiu pel 

qual s’aconsella airejar quan la concentració d’oxigen baixa d’aquest nivell (Burés, 1997). 

Existeixen diferents mètodes per fer compostatge en funció del sistema de aeració (passiva i activa).  

A la  Figura 1.29 i a la Figura 1.30 es poden observar dos exemples de aeració passiva, i com la 

temperatura genera corrents de convecció que provoquen l’efecte xemeneia. D’aquesta manera l’aire 

calent a l’ interior de la pila tendeix a pujar per la part superior i provocar una depressió a la part 

superior que produeix l’entrada d’aire fresc (Figura 1.30).  

 

 

 

Figura 1.29 Zones de major intercanvi de gasos 
per ventil·lació passiva en piles i en mesetes 

(Pastor et al, 1999) 

 Figura 1.30 Moviment de l’ aire en una pila de compost  
(Font: adaptat de Rynk, et al en: O’Ryan i Olivia, 2007) 
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Aquest efecte funciona adequadament quan les piles no són massa grans, però per exemple en el cas de 

les mesetes, on la massa és tan gran que no permet la difusió d’aire, el bescanvi es produeix només en la 

capa més externa (Figura 1.29). 

La Figura 1.31 separa en zones segons les necessitats d’O2 en el procés de compostatge. S’ha de tenir en 

compte perquè és un factor limitant, i es un paràmetre que es pot controlar. Les zones que es mostren 

descriuen diferents necessitats d’oxigen: 

 La  zona 1 és el moment de màxima activitat de degradació aeròbica, per la presencia de 

materials molt degradables, i requereix altes necessitats d’ O2 de l’ordre de  0,5m3/ min/t M.S. 

 

 

Figura 1.31 Corba teòrica de las necessitats d’oxigen durant el compostatge (Mustin, 1987) 

 La zona 2 presenta una activitat de degradació aeròbica mitjana, molècules menys degradables, 

i requereix menors necessitats d’ O2 de l’ ordre de 0,1m3/min/t M.S. 

 La fase final del procés la activitat de degradació aeròbica disminueix per la disminució del 

material, i les necessitats d’O2 son baixes, inferiors a 0,1m3/min/t M.S. 

 

1.5.2.2 HUMITAT  

Els microorganismes necessiten aigua com a vehicle per transportar nutrients i elements energètics a 

través de la membrana cel·lular. La humitat òptima es pot situar al voltant del 55% encara que varia 

depenent de el estat físic i la mida de les partícules, així com el sistema utilitzat per a realitzar el 

compostatge. Si la humitat disminueix massa, per sota del 30%, disminueix també l’activitat microbiana 

amb la conseqüència de que el producte obtingut al final serà biològicament inestable. Si la humitat és 

massa elevada (per sobre del 60%) l’aigua saturarà els porus i interferirà amb la distribució de l’aire a 

través del compost i se succeiran degradacions orgàniques provocades per organismes anaeròbics, que 

donaran com a resultat àcids orgànics, que faran que disminueixi el pH i es paralitzi el procés. En els 

processos en els quals els principals components siguin substrats com serradures de fusta, estelles de 

fusta, palla, fullaraca seca, es necessita una major humitat, mentre que en materials com els residus de 

la alimentació etc., la humitat a aportar necessària serà menor, o convindrà barrejar-lo amb material 

amb menor contingut en humitat, per tenir una humitat correcta, a més d’haver de compensar altres 

factors importants, com la relació C/N. 
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1.5.2.3 TEMPERATURA  

La temperatura és conseqüència del procés de compostatge i un dels paràmetres indicadors de la seva 

evolució.  

Cada espècie de microorganisme descomponedor, bacteri, fong o actinomicet té una temperatura 

òptima per desenvolupar la seva activitat (els criòfils de 5º a 15º C, els mesòfils de 15º a 45ºC i els 

termòfils de 45º a 70º), de manera que el grup que resulti afavorit per una temperatura concreta, 

descompondrà la matèria orgànica del residu a compostar, fent-la servir com a font d’energia i de 

materials per a reproduir-se, i com a conseqüència se’n despendrà calor (Saña i Soliva, 1987). 

Depenent de la temperatura en que es trobi el procés actuaran uns microorganismes o uns altres(Figura 

1.33). És per això que el procés de compostatge es divideix en les etapes mesòfila i termòfila, i que els 

microorganismes que viuen en determinats rangs de temperatura, reben el mateix nom que el de les 

fases.  

A la Figura 1.32 es pot veure com varien les poblacions de microorganismes en funció de la temperatura. 

Els bacteris criòfils, son aquells microorganismes la temperatura òptima de creixement dels quals es de 

0º a 5ºC, però el seu rang de temperatura comprèn de 0º a 25ºC. Els microorganismes criòfils facultatius 

poden desenvolupar-se a temperatures superiors de 25ºC però els obligats no (Sztern i Pravia, 1999). 

L’etapa del procés en que es troben aquets organismes és molt limitada donat el seu rang de 

creixement, i la competència amb la que es troben en altres temperatures. Aquests organismes 

apareixen en els inicis del procés, de 24 a 72h, i de vegades passa desapercebuda. 

Dins d’aquest grup es troben diversos tipus de llevats, fongs, i algunes algues. Alguns exemples: 

bactèries (Pseudomonas, micrococcus, achromobacter Flavobacterium... ),llevats (Turulopsis psycophila). 

Els microorganismes mesòfils (15º- 45ºC) actuen en la etapa mesòfila del procés. La seua temperatura 

òptima de creixement és al voltant del els 37ºC. En aquesta fase destaquen principalment les 

fermentacions facultatives de la microflora juntament amb oxidacions aeròbiques dels mateixos 

(respiració). En condicions de aerobiosi actuen els Euactinomicets, que són aeròbics estrictes, i que 

tenen una gran importància per la seva capacitat de producció d’antibiòtics. També es donen processos 

de nitrificació i oxidació de compostos reduïts de sofre, fòsfor, etc. La participació de fongs es dona en 

els inicis de la etapa mesòfila, i al final del procés, i en àrees molt específiques. Participen d’una etapa 

molt sensible al binomi òptim de humitat- aeració. La activitat metabòlica incrementa paulatinament la 

temperatura. La falta de dissipació de calor la augmenta encara més, i afavoreix el creixement de la 

microflora anomenada termòfila. La duració d’aquesta etapa és variable i depèn d’altres factors  (Sztern 

i Pravia, 1999). 

 Alguns exemples de  microflora mesòfila:  Neisseria, Shigella, lactobacilus, Proteus vulgaris, Escherichia 

coli, Haemophilus influenzae, Salmonella typhimurium. 

Els organismes termòfils són aquells la temperatura òptima de creixement està per sobre dels 40ºC. Es 

diferencien dos tipus d’organismes termòfils; els estenotermòfils, que no poden créixer a temperatures 

inferiors a 37ºC i els euritermòfils que sí que ho fan. Majoritàriament aquests microorganismes es 

troben en materials en contacte amb el sòl i aigües termals... la majoria d’aquests organismes són 

procariotes.   
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En el procés de compostatge la microflora mesòfila, en pujar la temperatura per les reaccions 

metabòliques es substituïda per la termòfila, per l’acció de bacils i actinomicets que s’adapten més bé a 

aquests rang, i en les quals, s’estableixen relacions del tipus sintrófiques (col·laboració de diversos 

microorganismes, energèticament parlant). Normalment en el rang de creixement d’aquests 

microorganismes (termòfila), acaben desapareixent tots els microorganismes mesòfils patògens, fongs, 

espores, llavors, i elements biològics indesitjables. En aquesta etapa si hi ha una bona compactació i 

aeració, es produeixen, fruit de la temperatura, visibles emanacions de vapor d’aigua. El CO2 es produeix 

en elevada quantitat i es disemina des de el nucli, fins a l’exterior. Aquest gas juga un paper fonamental 

en el control de larves de insectes, sobretot a la superfície i en materials rics en proteïnes, on es 

produeixen més habitualment deposicions de larves. La concentració de CO2 arriba a esser letal per 

aquestes. Si l’ambient comença a esdevenir totalment anaeròbic, els grups de bacteris termòfils que 

intervenen, entren en un procés de mort. L’etapa en la que intervenen els microorganismes (termòfila), 

és de gran interès per la higienització del material, per la qual cosa es convenient el seu allargament, fins 

que s’acabin els nutrients (Sztern i Pravia, 1999). 

Alguns organismes termòfils de exemple poden ser: Sacharomyces telluri, thermomonospora curvata... 

En la bibliografia es citen diverses temperatures òptimes per a la fase termòfila, en general es situen 

entre els 60- 70º i s’aconsella que no pugi dels 70º amb la finalitat de no produir la mort tèrmica dels 

microorganismes (Burés 1997).  

La temperatura també depèn del material, existint materials que tenen temperatures òptimes més 

baixes, es a dir, els materials més degradables, arriben a generar temperatures més elevades, com per 

exemple, restes d’aliments amb contingut elevat en carbohidrats no estructurals, proteïnes etc. En canvi 

els materials menys degradables, no arriben a temperatures tan elevades, com per exemple, restes de 

jardineria, molt lignificats, i amb alt contingut en carbohidrats estructurals o elevat percentatge de 

lignines (fustes, estelles, branques...). 

 

 

Figura 1.32 Participació dels microorganismes en cada fase (Huerta, Lopez, Martinez i Soliva, 2007) 

A la Figura 1.33 es pot observar com varia el nº de microorganismes al llarg del procés.   
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Figura 1.33 Variació del numero de microorganismes al llarg del procés  

1.5.3 Evolució dels paràmetres al llarg del procés de compostatge  

Conèixer l’evolució dels paràmetres al llarg del procés de compostatge ajuda a interpretar-lo i introduir-

lo, amb objecte de mantenir-lo dins dels paràmetres esperats. Alguns com el contingut en nutrients o 

metalls pesants estaven molt condicionats a les característiques de les matèries primeres, però altres 

com el nitrogen amoniacal (N-NH4
+)o als paràmetres lligats a l’estabilitat, estan també lligats al maneig.  

En aquest apartat es fa un repàs dels paràmetres més representatius de l’evolució del procés de 

compostatge. 

1.5.3.1 TEMPERATURA  

La Figura 1.34 i Figura 1.35 representen el procés de compostatge quant a l’evolució de la temperatura i 

el seu punt d’origen. Com s’ha esmentat anteriorment, el compostatge és un procés dinàmic en el que 

es produeixen una sèrie de canvis físics i químics degut a la successió de complexes poblacions 

microbianes. La naturalesa i número de microorganismes presents en cada etapa depenen del material 

inicial. Al començament del compostatge, el material es troba temperatura ambient i la flora mesòfila 

present en els materials orgànics comença a desenvolupar-se fent servir els hidrats de carboni i 

proteïnes més fàcilment degradables. La hidròlisi i assimilació de polímers per part dels organismes és 

un procés relativament lent, en el qual la generació de calor disminueix fins a arribar la temperatura 

ambient, al voltant dels  40ºC,  i els organismes mesòfils, (actinomicets, fongs, i altres bactèries 

mesòfiles) reprenen la seva activitat. La intensa activitat metabòlica d’aquests microorganismes, 

fonamentalment bacteris i fongs, provoquen un augment de la temperatura en el interior de la massa 

en compostatge, com es veu a la Figura 1.35. En augmentar la temperatura, comencen a proliferar 

bacteris i sobretot fongs termòfils, que es desenvolupen des de els 40ºC fins al voltant dels 60ºC (fase 

termòfila de la Figura 1.34. Aquestes espècies comencen a degradar la cel·lulosa i parcialment la lignina, 

amb el que la temperatura puja fins a arribar als 70ºC, en aquest moment apareixen poblacions d’ 

actinomicets i bactèries formadores d’ espores, que és el punt màxim que es representa a la Figura 1.34. 

Aquesta situació es manté un cert temps (uns dies), en una fase de activitat biològica lenta, en la que es 

produeix la higienització del medi.  
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Figura 1.34 Evolució de la temperatura en el procés de compostatge (Font: Rueda,P, 2005 en O’Ryan i Olivia, 2007) 

 

 

Figura 1.35 Distribució de la temperatura en una pila de compost. (Font: Fernandez F,2005 en O’Ryan i Olivia, 2007) 

Encara que la cel·lulosa i la lignina en aquestes temperatures no és atacada en elevada magnitud, les 

ceres, proteïnes i hemicel·luloses es degraden amb més rapidesa. Quan s’ha consumit la matèria 

orgànica, la temperatura comença a disminuir (s’entra en la fase segona mesòfila de la Figura 1.34, on la 

calor que es genera, és més baixa que la que es perd), i els bacteris, i fonamentalment, els fongs 

mesòfils, tornen a colonitzar l’interior de la massa, fent servir com a font de energia la cel·lulosa i la 

lignina en estat residual. Com a conseqüència de les elevades temperatures arribades durant el procés, i 

la dificultat de viure en un ambient amb baixa concentració d’oxigen, a causa del CO2, es destrueixen els 

bacteris patògenes i paràsits i larves d’insectes presents en els residus de partida (Negro et al, 2000). 

Les etapes presentades a la Figura 1.34 no es compleixen en la totalitat de la massa del compostador es 

convenient homogeneïtzar-la, durant el procés, de forma que el material que es presenta més a 

l’exterior passi a formar part del nucli. El volteig, de les piles es realitzen en moments puntuals del 

procés i permeten a més airejar el material, el que provoca que la seqüència de les etapes descrites es 

presenti més d’un cop (Sztern i Pravia, 1999). 

 Des d’un un de vista microbiològic, la finalitat del procés es tipifica per l’absència d’activitat metabòlica, 

les poblacions microbianes es presenten en una fase de mort per esgotament de nutrients. Amb 

frequència la mort cel·lular no va acompanyada de lisis. La biomassa pot mantenir-se constant per un 
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cert període de temps quan la gran majoria de la població microbiana s’hagi fet no viable (Sztern i 

Pravia, 1999). 

En una pila o en un compostador, la temperatura no és la mateixa en totes les zones, sobretot en el 

començament quan els materials són molt heterogenis (mida, composició, humitat, etc). En les piles 

dinàmiques la temperatura és menys uniforme que en les piles estàtiques, i disminueix després de cada 

volteig lleugerament, i torna a augmentar posteriorment si encara hi ha material fàcilment 

descomponible (Saña i Soliva 1987). 

Les variacions de la temperatura van tan relacionades amb el funcionament del procés de compostatge 

que el seu seguiment pot esser una manera de controlar el procés.  

Segons el tipus de material que s’està compostant, i les condicions en que es troba, el perfil de 

temperatura serà característic de cada situació.  

Per sota de 35ºC la velocitat del procés s’incrementa amb la temperatura, de 35-55ºC es manté, o 

augmenta, i a partir dels 70ºC es molt petita o disminueix (Golueke,1972 en Saña i Soliva 1987). 

Interessa que durant algun temps es mantinguin temperatures elevades per tal de eliminar paràsits i 

patògens. Veure Figura 1.36, on surten les temperatures màximes per els organismes patògens. 

Les activitats enzimàtiques es doblen per cada 10ºC d’increment de temperatura, fins que arriba un 

nivell en que ella mateixa provoca la inactivació. Per tant, cal aconseguir un equilibri entre la màxima 

higienització i la biodegradació. Maximitzar la higienització ha d’aconseguir tres objectius: prevenir el 

creixement i la disseminació de patògens, destruir els que hi ha pressents i produir un producte final no 

recolonitzable per patògens. Es pot dir que la major diversitat microbiana s’aconsegueix entre 35 i 40ºC, 

la màxima biodegradació entre 45 i 55ºC, i la higienització quan se superen els 55ºC, a la Figura 1.36 es 

pot veure el límit de supervivència de  diferents microorganismes patògens, i altres paràsits comuns, 

que demostra que existeix un rang de treball de compromís es troba entre 50 i 60ºC (Soliva, 2001). 

 

Figura 1.36 Temperatura límit de diversos patògens i paràsits comuns (Golueke, 1972, en Soliva 2001) 

 

 



INTRODUCCIÓ 

50 
 

1.5.3.2 HUMITAT  

Si les condicions inicials de preparació d’una pila de compostatge són les adequades, fora bo esperar 

que la humitat anés disminuint a causa de l’evaporació deguda a la calor que genera el mateix procés, 

malgrat que la metabolització microbiana de la matèria orgànica, produeix aigua junt amb CO2. Per 

aquesta raó, si les condicions ho requereixen pot esser necessari humitejar per mantenir el grau 

d’humitat adequat. 

Durant les reaccions de descomposició de la matèria orgànica de forma aeròbica es duen a terme 

reaccions redox que oxiden la matèria orgànica, tenint com a últim reductor un àtom inorgànic, que en 

aquest cas es el oxigen, arribant a formar aigua (reacció d’oxidació, per deshidrogenació), veure en la 

Figura 1.37, malgrat aquesta aigua que es produeix no es compensa la pèrdua d’humitat, per 

evaporació, a causa de la energia alliberada, per les reaccions exotèrmiques. Es per això que s’ha d’anar 

incorporant poc a poc aigua, perquè per altra banda els microorganismes, necessiten d’un medi aquós, 

per poder transportar els nutrients i els elements energètics a través de la membrana cel·lular (Peña et 

al,  2002).  

 

Figura 1.37 Introducció de la glucosa en el cicle de Krebs (Huerta, 2007) 

En el procés s’ha de controlar aquest paràmetre, perquè si la humitat disminueix massa, també 

disminuirà l’activitat microbiana, amb la qual cosa el producte obtingut, serà biològicament inestable. Si 

la humitat és massa alta, l’aigua saturarà els porus i interferirà la distribució de l’aire a través del 

compost. Per això es considera que una humitat correcta és situa al voltant del 55% durant la fase més 

activa. Encara que en processos en els quals els principals components siguin substrats com serradures 

de fusta, palla o fulles seques, es necessita major quantitat d’aigua, mentre que en altres materials com 

residus d’alimentació no tanta (Peña et al, 2002). 

Per això, en tot cas és bo aconseguir que els materials no siguin massa compactes, perquè pot haver un 

excés de humitat que pot arribar a generar problemes d’anaerobiosi. 

S’ha de destacar que al llarg del compostatge s’ha de mantenir una humitat adequada per a la 

supervivència dels microorganismes però s’ha de tenir en compte que s’ha d’aconseguir que al final del 

procés la humitat del compost hagi disminuït suficientment, perquè el producte sigui manejable, com es 

el cas de la Figura 1.38. 
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Figura 1.38 Variació de la humitat durant el compostatge (Font: Pujolà i Bonilla 1985 en Saña i Soliva, 1987) 

A la Figura 1.38 es veu la normal disminució de la humitat en piles de compostatge de deixalles de fang 

líquid de depuradora.  

1.5.3.3  PH I CONDUCTIVITAT 

El pH també influeix en el procés de compostatge a causa de la seva acció sobre els microorganismes. En 

general, els fongs toleren un ampli marge de pH (5 a 8) al contrari dels bacteris que tenen un marge més 

estret (6 a 7.5). De vegades, les limitacions són degudes al fet que en determinats pHs precipiten 

nutrients essencials per a aquests microorganismes. De fet, a efectes pràctics es pot fer ben poc per 

variar el pH inicial del material que es vol compostar, llevat que no sigui barrejant residus de pH 

“complementari” (Saña i Soliva, 1987). La variació del pH al llarg del compostatge és important. Durant 

la fase mesòfila el pH pot disminuir per formació d’àcids lliures, però després va augmentant. Pujades 

fortes de pH poden facilitar la pèrdua de nitrogen en forma amoniacal i són degudes a excessos de 

nitrogen en els materials (Saña i Soliva, 1987). Generalment al llarg del procés es manifesta una 

progressiva alcalinització del medi, ja que en la fase de mineralització de la matèria orgànica els grups 

carboxílics o fenòlics, que donen caràcter àcid al producte, són descompostos fàcilment. Com a  

exemple, la Figura 1.39 mostra aquest efecte  en la variació del pH en el compostatge d’escorça sola. 

 

 1er Escorça de pi (línea i punt intercalat)           2ºn Escorça de pi més fang depuradora de Tossa (línea intermitent)            3er  

Escorça de pi més fang depuradora de Blanes (línea continua) 

Figura 1.39 Evolució del pH durant el compostatge (Font: Burés 1983 en Saña i Soliva, 1987) 
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Si el material a compostar té elevat contingut en nitrogen, poden haver-hi pujades inicials brusques de 

pH, degudes a forts despreniments d’amoníac. Per exemple: quan a l’escorça de pi se li afegeixen fangs 

de depuradora, com es mostra a la Figura 1.40 i a la Figura 1.39, on en el segon i tercer cas es barreja 

escorça de pi material amb elevat contingut en carboni amb fangs de depuradora, material amb elevat 

contingut de nitrogen, es pot observar aquests fenomen.  

Si en algun moment del procés es creen condicions anaeròbies es produeix un alliberament d’àcids 

orgànics de cadena curta que provoquen un descens del pH. Com s’observa a la Figura 1.40 en un inici el 

pH es baix, i augmenta a mida que avança per la desaparició dels àcids orgànics, i formació d’ 

estructures húmiques; en certs moments es donen condicions d’anòxia i el pH disminueix a causa de la 

formació d’àcids, la fletxa indica el moment en que es realitza un volteig, després del qual torna a 

recuperar el pH. 

 

Figura 1.40 Evolució del pH durant el compostatge (Font: Rude i Alcañiz, 1984 en Saña i Soliva, 1987) 

Les variacions de conductivitat estan molt marcades per la naturalesa del producte inicial, les possibles 

pèrdues de sals per lixiviació i rentat i la quantitat d’ions com l’amoni o el nitrat que poden formar al 

llarg del procés. D’altra banda, també s’ha de tenir en compte que, com en la Figura 1.41 es pot 

observar un resum del procés de compostatge de les molècules orgàniques més importants. Durant la 

desaminació de les proteïnes es mostra l’alliberació de l’ió amoni (NH4
+) que contribueix a augmentar la 

conductivitat elèctrica (CE). La resta de molècules formen altres residus, com són el CO2.  

 

Figura 1.41  Resum del procés de degradació (catàlisi) de la matèria orgànica via aeròbica (Huerta, Lopez, Martinez i Soliva, 

2007) 
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Figura 1.42 Relació entre amoni i amoníac en funció del pH 

La Figura 1.42 mostra la relació entre l’ió amoni i l’amoníac en relació al pH. La formació de l’ió amoni i 

l’amoníac es una conseqüència de la hidròlisi de la proteïna. El pH evoluciona en funció dels diversos 

compostos que es formen en el procés aeròbic. A mida que avança el procés disminueix el contingut en 

substancies àcides, i es formen estructures húmiques que basifiquen i estabilitzen el material, 

aconseguint una situació tampó.  Es per això que a mida que avança el procés part de l’amoni es 

transformat en amoníac, en perdre un protó. És una relació que també contribueix a regular el pH del 

medi, ja que l’amoníac  funciona com a base dèbil. Durant el procés de compostatge es convenient 

reduir el pas a amoníac, ja que això comporta una pèrdua de nutrients i a l’hora contribueix a la 

contaminació de l’ambient. El procés ha de promoure les condicions que afavoreixin la conservació del 

nitrogen i s’introdueixin dins les estructures orgàniques (Figura 1.48).  

 

1er Punt, línea (NO3
- )  2on línees intermitents (conductivitat)  3er línea 2punts línea (pH)  4rt línea continua (NH4

+)  5è Fletxa:     (volteig) 

  
Figura 1.43 Evolució del pH, de la conductivitat i de la concentració de nitrats i amoni durant el compostatge (Font: Moinios et 

al. 1985 en Saña i Soliva, 1987)
 

A la Figura 1.44 es veu resumida l’evolució del pH juntament amb la temperatura a cada fase del procés 

de compostatge, i constata aquesta alcalinització que comença a la fase termòfila, i s’estabilitza al llarg 

de les fases de refredament i de maduració.  
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Figura 1.44 Evolució del pH i de la temperatura  (Costa, 1991. en Negro et al, 2000) 

1.5.3.4 EVOLUCIÓ DE LA MATÈRIA ORGÀNICA  

Una manera d’observar l’evolució del procés es tenint en compte paràmetres com la MOT (materia 

orgànica total), composada  per la MOD (matèria orgànica degradable) MOR (matèria orgànica resistent) 

i la MM (matèria mineral), i per altra banda el GE (grau d’ estabilitat) que mesura la proporció de MOR 

respecte la MOT (Figura 1.45).   

 

Figura 1.45 Composició de les diferents fraccions de la MO 

Al llarg del compostatge es produeixen uns canvis característics en relació a la matèria orgànica:  

 Una forta disminució de la MO degradable.  

 Un increment relatiu de la matèria mineral.  

 Un augment relatiu i en part real de la matèria orgànica resistent.  
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 Un manteniment teòric del contingut en nitrogen total, que s’hauria de manifestar en un 

increment relatiu del contingut en nitrogen orgànic i uns continguts més alts en nitrogen nítric, i 

uns continguts més baixos de nitrogen amoniacal.  

 Un increment relatiu dels components minerals que no es puguin perdre per rentat, la qual cosa 

en el cas dels metalls pesants, significa un increment relatiu dels mateixos en el producte final.  

 Disminució de la humitat i augment del pH i de la CE. Aquesta última augmenta també en relació 

a l’increment relatiu de la part mineral 

La Figura 1.46 representa un exemple de disminució de la MO total. En diferents piles de compostatge 

com a mitjana el pas del 75% inicial al 55% final indica una pèrdua de MO del 66% aproximadament.  

 

 

Figura 1.46 Variació del contingut en MOT de diferents piles de compostatge de FO de RM + RV. (Font: Campabadal, 1999 en 

Soliva, 2001) 

La Figura 1.47 mostra els canvis en MO, MM i contingut en aigua soferts al llarg del procés de 

compostatge en dos tipus de materials inicials: sense i amb barreja amb material complementari. En tots 

dos casos es parteix de 100 kg de material inicial. 

 

Figura 1.47 Variació dels continguts en MO, MM i aigua en el compostatge de RM I FO de RM + RV (Font: Soliva, 2001) 
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El primer cas es tracta d’un compostatge de restes municipals, sense barrejar amb material 

complementari, es veu una disminució de la MO i H2O però no és tenen els resultats esperats per al 

compostatge, el que indica que hi ha hagut poca activitat, i es produeix poca reducció de matèria 

orgànica, tant sols del 16%. Les causes poden esser diverses, des de el material inicial (relació C/N, 

porositat...), fins al control del procés (aeració, humitat...). En canvi, en el segon cas els resultats son 

òptims en aquests sentit, i hi ha una reducció del 75% en matèria orgànica. 

A més a més de la reducció de la matèria orgànica total, cal preveure que l’avenç del procés de 

compostatge comporti un avenç relatiu dels productes més resistents com les lignines, que són molt 

més lentament biodegradables que d’altres productes presents inicialment en el residu. En aquest 

sentit, el grau d’estabilitat permet avaluar la part de matèria orgànica i de nitrogen resistent present en 

una mostra. Ja que les lignines són macromolècules amb un quasi nul contingut en nitrogen, el qual s’ha 

de lligar a les fraccions húmiques més evolucionades. El seu augment al llarg del procés es pot atribuir 

bé al fet que les substàncies húmiques van acumulant N, o que augmenta el percentatge de les 

substàncies húmiques. El percentatge del nitrogen no hidrolitzable serà un índex de la qualitat o 

quantitat de substàncies húmiques segons siguin certes respectivament la primera o la segona 

suposició.  

A la Taula 1.4 es presenta el grau d’estabilitat i de nitrogen no hidrolitzable de dos materials orgànics al 

llarg d’un procés de compostatge. Considerant les diferents etapes del procés, això donarà informació 

sobre la quantitat de lignines i la formació d’estructures húmiques estables, que tenen un procés de 

degradació lent. Amb el pas del temps aquestes substàncies augmenten relativament ja perquè el 

percentatge relatiu de lignines augmenta per la degradació de altres substàncies, o perquè es formen 

estructures húmiques estables noves. Per això mateix, com es veu a la Figura 1.48 el nitrogen resistent 

augmenta en augmentar les estructures húmiques estables, que acumulen N en forma resistent. 

 

Taula 1.4 Evolució del grau d’estabilitat i del nitrogen no hidrolitzable al llarg del compostatge de dues barreges diferents. 

(Font: Moré 1983 en Saña i Soliva 1987) 

 GE Nnh 

 
Brossa i 

Fang 
aeròbic 

Brossa i 
fang Cru 

Brossa i 
Fang aeròbic 

Brossa i 
fang Cru 

Dies     

6 36.5 28.9 0.16 0.16 

60 43.1 30.0 0.15 0.14 

120 - 36.6 - 0.19 

140 52.3 52.3 0.29 0.22 
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La Figura 1.48 mostra com el NH3 és introduït dins de les quinones la qual cosa fa que es perdi el 

nutrient com a gas.  

 

Figura 1.48 Reaccions d’inclussió del NH3 en les quinones (Thorn et al, 1992) 

1.5.3.5 RELACIÓ C/N  

La relació C/N s’ha pres tradicionalment com a un indicador de l’evolució del procés de compostatge. Els 

microorganismes requereixen carboni per al seu creixement i nitrogen per la síntesi de proteïnes, 

necessitant de l’ordre d’unes trenta parts de carboni per cada part de nitrogen a l’inici del procés. Així, 

una relació C/N de 30 seria el més apropiat per a la descomposició. Relacions més baixes comporten una 

pèrdua de nitrogen en forma d’amoníac mentre que valors més alts allarguen el temps de compostatge. 

En general es consideren vàlides relacions entre 15 i 50, encara que la relació òptima es funció de la 

disponibilitat de carboni per als microorganismes i depèn del tipus de material. Materials que tenen 

carboni formant part de compostos resistents, com les lignines permeten relacions C/N més elevades 

(Burés, 1997).  

És molt important tenir en compte l’equilibri entre el nitrogen i el carboni quan es barregin materials 

diferents, de manera que a un material ric en carboni com la escorça de pi, se li pot afegir un material ric 

en nitrogen com els fangs de depuradores, amb la finalitat de obtenir una relació C/N adequada. A la 

Figura 1.49 es veu una representació de l’evolució de la relació C/N al llarg del procés de compostatge. 

Els tres exemples tenen com a denominador comú que, a mida que avança el procés, aquesta relació 

tendeix a disminuir, però a una velocitat diferent, segons el tipus de material.  

 

Figura 1.49 Evolució de la relació C/N al llarg del compostatge (Font:  Mustin, 1987, en: Soliva 2001) 
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En el cas de compost de fusta i brossa es parteix d’una relació C/N molt elevada, com a conseqüència de 

l’elevat contingut en carboni de la fusta. El procés és més lent, i triga en disminuir la relació C/N, 

sobretot, perquè hi ha una limitació important de nitrogen per a que els bacteris puguin desenvolupar-

se correctament, i necessiten passar diverses generacions, i també  perquè es tracta de degradar 

materials amb elevat continguts en lignines, fet que fa difícil l’atac de les cel·luloses, i la conseqüent  

pèrdua del carboni, per la respiració aeròbica.   

En els altres dos casos es troba una relació C/N inicial més adequada, cosa que agilitza el procés, en tenir 

suficient N els bacteris per poder desenvolupar-se, i portar a terme les seves principals funcions vitals, 

sense cap limitació.  

En tots els casos tendeix a disminuir la relació C/N com a conseqüència de la formació de gasos 

alliberats  a la atmosfera en forma de CO2 principalment.  

 

1.5.3.6 CONTINGUT EN NUTRIENTS  

El nitrogen és l’element més determinant de la taxa de descomposició. El contingut de nitrogen orgànic 

de diferents residus es variable, estant entre 0.2 i el 0.7%  sobre el pes sec en escorces i fustes i entre el 

0.5 i  1.5% en palles i plantes herbàcies (Burés, 1997). 

Els microorganismes metabolitzen el nitrogen inorgànic disponible preferentment en forma d’amoni. El 

nitrogen orgànic soluble ha de desaparèixer pràcticament al llarg del compostatge, formant-se els 

nitrats a partir d’aquests. El nitrogen amoniacal soluble disminueix al llarg del compostatge i el nitrogen 

nítric augmenta si l’etapa de maduració es manté suficientment en el temps, la qual cosa provoca també 

una reducció en el pH d’acord amb:  

   
                    

                           
                        

El nitrogen no hidrolitzable o difícilment mineralitzable ha de augmentar amb el compostatge. En el cas 

de compostar materials on la C/N és molt elevada, l’addició de nitrogen mineral en quantitats 

adequades accelera la descomposició del material en donar als microorganismes el nitrogen necessari 

per incrementar la seva activitat.  

En altres casos es recomana la adició de calci,  magnesi , sofre  o potassi, encara que la aplicació de 

aquests elements es una mica controvertida.  

A la Figura 1.50 es veu representat, els diferents formes en el que trobem el N en els materials.  En el 

compostatge a mesura que avança el procés augmenta el contingut en Norganic, i dintre d’aquest el 

Nnh, i disminueix el % en nitrogen mineral, sobretot, el amoniacal.  
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Figura 1.50 Diferents formes que es pot trobar el N en un material (Huerta, Lopez, Soliva, 2010) 

El fòsfor es també un element important en la descomposició i alguns investigadors recomanen afegir 

fòsfor, per exemple en forma de superfosfat, durant el compostatge. Aquestes aportacions, es 

recomanen en compost que tinguin elevat contingut en carbohidrats estructurals, i per aquestes 

limitacions de nutrients essencials, tinguin una degradació massa lenta, però una altra solució poder, 

més efectiva es barrejant amb residus que aportin aquestes deficiències nutritives, i per altra banda, 

agafin les avantatges, estructurants que donen els materials rics en carbohidrats, estructurals.  

1.5.4 El producte obtingut: el compost 

Si tot el procés s’ha conduit adequadament dins els marges indicats i s’ha partit de matèries primeres de 

qualitat, al final s’obté el compost que hauria de tenir unes característiques segons la definició de la 

pagina 15, on principalment s’ha reduït la massa i el volum s’ha higienitzat i s’ha estabilitzat la matèria 

orgànica (MO). D’altra banda, aquest procés ha permès transformar un residu en un recurs, i contribueix 

a complir amb la legislació gestionant millor el residu i reduint la quantitat de MO duta a l’abocador. 

Des d’un punt de vista ecològic i industrial els avantatges del compostatge es manifesten en l’eliminació 

i el reciclatge de molts tipus de residus, solucionant problemes que ocasionarien el seu abocament, i 

l’obtenció de materials apropiats per al seu ús a la agricultura. En aquest últim sentit, es persegueix 

augmentar la similitud entre la matèria orgànica dels residus i l’humus dels sòls, eliminar els possibles 

productes tòxics que puguin romandre en els residus per la descomposició incompleta del substrat, i 

augmentar l’estabilitat biològica o resistència a la biodegradació, amb el que es resolen o es 

disminueixen els efectes desfavorables de la descomposició de les restes orgàniques sobre el propi sòl. 

Duent a terme correctament el control del procés de compostatge s’obté un producte de qualitat amb 

certes avantatges, alguns dels quals es detallen a continuació:   

 Evita la deficiència de nitrogen en el sòl. Els microorganismes que descomponen la matèria 

orgànica consumeixen nitrogen  i poden competir per aquest nutrient amb les plantes retenint-

lo en les seves estructures cel·lulars, donant lloc al fenomen d’immobilització.  

 Evitar la falta d’oxigen: En estar els microorganismes en activitat consumeixen oxigen, per tant 

es important que el compost sigui estable per no crear aquest tipus de deficiències, mes be al 

contrari, millorar, la porositat del sòl i per tant, la aeració.  

 Un bon compost, elimina les males olors.  

 Humifica fins a cert punt els residus orgànics.  
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 Elimina agents patògens, tant si son vegetals ( llavors propàguls de males herbes) com animals. 

Les temperatures a les quals s’arriba durant el compostatge normalment, son suficients, per 

eliminar la majoria de els patògens i propàguls.  

 Afavoreix la supressió. Alguns materials com la escorça, una vegada compostats presenten 

característiques supressores de alguns fongs i nematodes fito patogènics. 

 Degrada les substàncies fito tòxiques, com àcids greixosos volàtils, i compostos fenòlics presents 

en els materials orgànics frescos.  

 Millora les propietats físiques, químiques y biològiques de les matèries primeres.  

1.5.5 Marc legislatiu per a la estabilització de compost: RD 824/2005.  

La norma que regeix la qualitat del compost és el RD 824/2005, que va sustituir la orden ministerial 

sobre fertilizants y afines (Numero : 131 del 28 de mayo de 1998). Aquest real decret defineix la 

naturalesa dels fertilitzants i entre ells el compost dins el grup de les esmenes orgàniques, i també 

aporta altres especificacions  que no són presents en la norma anterior. Entre aquestes es pot destacar 

les necessitats de etiquetat i el seu contingut mínim, així com les formes d’expressió i les 

característiques en que el producte ha de tenir com a contingut mínim en nutrients i máxim de 

contaminants.  

Grup 6:  esmenes orgàniques:  

 Esmena orgànica Húmica:  

Producte de origen animal o vegetal, per tractament de leonardita, lignit, o torba, amb un 

contingut mínim en matèria orgànica parcialment humificada.  

 

 Esmena orgànica compost: 

Producte higienitzat, obtingut mitjançant descomposició biològica aeròbica (incloent fase 

termofílica)de materials orgànics biodegradables del ANEXO IV 

 

    Del apartat annexes. sota condicions controlades.  

Taula 1.5 Esmena orgànica compost  

Contingut mínim en nutrients 
(percentatge en massa sms ) 
informació sobre la avaluació dels 
nutrients, i altres requeriments: 

Altres informacions sobre la 
denominació del tipus o del 
etiquetat: 

Contingut en nutrients que ha de 
declarar-se i garantitzar-se. Formes i 
solubilitat dels nutrients, i altres 
criteris.: 
 

Matèria orgànica total : 35%  
Humitat: entre 30-40%  
C/N: <20 
Granulometria: Les pedres i les 
graves eventualment presents de 
diàmetre superior a 5mm, no 
superaran el 5%. Les impureses 
(metalls, vidres i plàstics) 
eventualment presents de diàmetre 
superior a 2mm, no superaran el 
3%. El 90% de les partícules 
passaran per un sedàs de 25mm.  
 

pH 
conductivitat elèctrica 
Relació C/N  
Humitat mínima i màxima.  
Matèries primeres utilitzades.  
Tractament o procés de elaboració.  

C orgànic 
N total (si supera el1%) 
N orgànic (si supera el 1%)  
N amoniacal ( si supera el 1%)  
P2O5 total (si supera el 1%)  
K2O total: ( si supera el 1%)  
Àcids húmics 
Granulometria. 
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 Esmena orgànica compost vegetal:  

Producte higienitzat i estabilitzat obtingut mitjançant descomposició biològica aeròbica (incloent fase 

termofílica), exclusivament de fulles herba tallada i restes vegetals o de poda sota condicions 

controlades.  

Taula 1.6  Esmena orgànica compost vegetal 

Contingut mínim en nutrients ( 
percentatge en massa sms ) 
informació sobre la avaluació dels 
nutrients, i altres requeriments: 
 

Altres informacions sobre la 
denominació del tipus o del 
etiquetat: 

Contingut en nutrients que ha de 
declarar-se i garantitzar-se. Formes i 
solubilitat dels nutrients, i altres 
criteris:  
 

Matèria orgànica total: 40% 
Humitat: Entre el 30 i el 40%  
C/N: <15  
No podran contenir impureses 
inerts de cap tipus tals com pedres, 
graves, metalls vidres o plàstics.  
Esmena orgànica compost estercol: 
Producte higienitzat i estabilitzat, 
obtingut mitjançant descomposició 
biològica aeròbica (incloent fase 
termofílica)exclusivament de fems, 
sota condicions controlades.  
 

pH 
conductivitat elèctrica 
Relació C/N  
Humitat mínima i màxima.  
Matèries primeres utilitzades.  
Tractament o procés de elaboració. 

C orgànic 
N total (si supera el1%) 
N orgànic (si supera el 1%)  
N amoniacal ( si supera el 1%)  
P2O5 total (si supera el 1%)  
K2O total: ( si supera el 1%)  
Àcids húmics 
Granulometria. 
 

 

 Esmena orgànica vermicompost:  

Producte estabilitzat obtingut a partir de materials orgànics, per digestió amb cucs de terra, sota 

condicions controlades.  

A l’ ANNEX II del RD 824/2005 trobem la informació referent a: 

Disposicions generals de identificació i etiquetat d’un compost. 

Identificacions i mencions obligatòries. 

Exemple:  

Adob orgànic-mineral XXX producte sólid, que conté les següents riqueses:  

10% carboni orgànic 

7% nitrogen total, 5% nitrogen orgànic, 2% de nitrogen amoniacal. 

10% de pentoxid de fòsfor soluble en aigua i en citrat amònic neutre.  

7% de òxid de potasi soluble en aigua.  

3% de òxid de calci soluble en aigua. 

2,4% de òxid de magnesi total   

0,1% de ferro, 0,02% de zinc.  

Denominació seria: ADOB ORGANO-MINERAL NPK (Ca-Mg) 7-10-7 (3-2,4) amb ferro (Fe) i zenc (Zn). 
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Expressió dels nutrients 

Contingut en del nitrogen, fòsfor, i potassi, s’expressarà de la forma següent:   

 El nitrogen únicament en forma de element (N). 

 El fòsfor únicament en forma de pentóxid de fòsfor (P2O5)  

 El potassi únicament en forma de òxid de potassi K2O.  

El contingut dels nutrients principals es decalarà en percentatge de massa, en números sencer, o en cas 

que fos necessari, si existeix un mètode de anàlisis adequat, amb un decimal.  

Amb la excepció de que en les denominacions del tipus de l’annex I s’estableixin expressament que 

s’indiqui d’una altra manera, els nutrients principals s’expressaran:  

 El nitrogen (N), en les següents formes: nítric amoniacal, ureic i orgànic.  

 El pentòxid de fòsfor (P2O5), en les seves dos solubilitats: soluble en aigua i en citrat amònic 

neutre.  

 El òxid de potassi (K2O) soluble en aigua.  

Expressió dels nutrients secundaris 

 En els productes fertilitzants dels grups 2,3 i 6 haurà de declarar-se el contingut en coure (Cu) i 

zenc (Zn), que no podrà superar les quantitats màximes acollides de ANNEX V  Real Decreto 

824/2005 

 El contingut en micronutrients es declarà en percentatge de massa. 

Altres continguts i característiques 

 En els productes amb components orgànics (annex V),  haurà de indicar-se la classificació a la 

que correspongui, (A, B ó C ), d’acord amb el annex V i adjuntar-lo a: Continguts en metalls 

pesats inferior a els límits autoritzats per a aquesta classificació. 

 

Instruccions de ús i aplicació  

 Les instruccions específiques sobre la dosis que s’ha de aplicar i mètode de aplicació, per al sòl i 

el cultiu en que s’utilitzarà el producte fertilitzant, seran d’exclusiva responsabilitat del 

fabricant, i respectarà les normes fixades en el Real Decret 824 /2005.  

 Els fabricants han de facilitar la informació respecte a les regulacions de les comunitats 

autònomes, addicionals.  

Altres informacions que han de inclure’s en les etiquetes 

 La indicació de la quantitat expressada en massa (kilograms) neta o bruta. En cas de que 

s’indiqui la massa bruta, haurà de indicar se al costat de la massa de la tara.  

 El número d’inscripció en el registre de productes fertilitzants, en el seu cas.  

 El nom la raó social i la direcció de la persona física o jurídica responsable de la posada en el 

mercat.  

 El número de la partida o lot, per documentar la seva traçabilitat, d’acord amb l’ establert en 

l’article 15. 
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Identificacions i mencions facultatives 

 Els envasos, etiquetes i documents de acompanyament podran dur les següents indicacions:  

 La marca del fabricant 

 La denominació comercial del producte fertilitzant, en la qual no es podran fer servir xifres o 

expressions que portin a la confusió sobre el tipus de producte de riqueses o continguts, així 

com l’ús de paraules o prefixes com “biològic, ecològic, adob ecològic, natural, bio, eco,” etc., 

sense el corresponent certificat de conformitat emès per les entitats certificadores de insums 

autoritzats en la agricultura ecològica.  

 En el cas que existeixin indicacions facultatives resenyades en les columnes 4, 5, 6 dels quadres 

del l’anex I, conforme el que s’especifica en els mateixos.  

 El contingut en àcids fulvics en els productes del grup 6 (esmenes orgàniques).  

 La conductivitat elèctrica en dS/m no serà obligatòria en els productes del grup 6 en els altres 

cassos serà obligatòria.  

 Les instruccions de emmagatzematge i de manipulació per els productes sòlids.  

 La indicació “pobre en clorur” només es podrà fer servir quan el contingut en clorur sigui inferior 

al 2%.  

 El valor del pH en aquells productes que no sigui obligatòria la seva menció.  

ANNEX V   REAL DECRETO 824/2005 

Criteris aplicables a productes fertilitzants elaborats amb residus i altres components orgànics 

Reglamentació 

1) Percentatge de nitrogen orgànic. 

En els adobs orgànics, el contingut en nitrogen orgànic, haurà de esser, almenys un 85% del 

nitrogen total, amb la excepció de que en els requeriments específics del tipus es disposin altres 

valors. 

 

2) Humitat 

En els adobs granulats o peletizats el contingut màxim en humitat permès expressat en 

percentatge en massa serà del 14%, amb l’excepció de que a la especificació de tipus es fixi una 

xifra diferent. 

3) Granulometria 

Amb caràcter general en els adobs orgànics i en les esmenes orgàniques, el 90% del producte 

fertilitzant, haurà de passar per un sedàs de 10mm, excepcionalment que en la especificació de 

tipus es fixi un xifra diferent. Aquest requisit no obliga en cap cas als productes que estan 

industrialment granulats o peletitzats. 

Compost :  

 Pedres i graves: diàmetre >5mm, menys del 5%  

 Impureses : diàmetre >2mm  menys del 3% 

                  

1) Limitació màxima de microorganismes: 

En els productes fertilitzants de origen orgànic, s’acreditarà que no superin els nivells màxims establerts: 
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Salmonella : Ha d’esser totalment absent en 25g de producte elaborat. 

Escherichia coli:  < 1000 numero més probable (NMP) per gram de producte elaborat. 

 

2) Limitació màxima de metalls pesats: 

Els productes fertilitzants elaborats amb matèries primeres de origen animal o vegetal, no podran 

superar el contingut de metalls pesats indicat en el següent quadre segons la classe a la qual pertanyin; 

A, B, C : 

Taula 1.7 Límits de concentració de metalls 

 
Metall pesat 

LÍMITS DE CONCENTRACIÓ 
Sòlids: mg/kg de matèria seca. 

Líquids: mg/kg 

Classe A Classe B Classe C 

Cadmi 0,7 2 3 

Coure 70 300 400 

Níquel 25 90 100 

Plom 45 150 200 

Zinc 200 500 1000 

Mercuri 0,4 1,5 2,5 

Crom (total) 70 250 300 

Crom (VI) 0 0 0 

 

Classe A : Productes fertilitzants que el seu contingut en metalls pesants no supera cap dels valors de la 

columna A. 

Classe B : Productes fertilitzants que el seu contingut en metalls pesants no supera cap dels valors de la 

columna B. 

Classe C: Productes fertilitzants que el seu contingut en metalls pesants no supera cap dels valors de la 

columna C. 

Limitacions del seu ús:  

1) Sense el prejudici de les limitacions establertes en el capítol IV  (límit màxim de 

microorganismes) els productes fertilitzants elaborats amb components de origen orgànic 

s’aplicaran al sòl seguint els codis de bones pràctiques agràries.  

2) Els productes de la classe C no podran aplicar-se sobre sòls agrícoles en dosis superiors a 5 tones 

de matèria seca per ha i any. En zones de especial protecció, en compliment amb el RD 

140/2003, del 7 de febrer, per el qual s’estableixen, els criteris sanitaris de qualitat del aigua i 

del consum humà, les comunitats autònomes modificaran en el seu cas, la quantitat anterior.  
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1.6 Sistemes de compostatge 

Els sistemes de compostatge tenen com a finalitat, facilitar el control i la optimització de paràmetres 

operacionals, per obtenir un producte final amb la suficient qualitat, tant des del punt de vista sanitari 

com des de el seu valor fertilitzant.  

Els sistemes de compostatge són diversos, els més utilitzats es poden classificar en dos grans grups: 

oberts o tancats (Figura 1.51). En els primers, principalment el compostatge es realitza en piles a l’aire 

lliure, mentre que en els segons, una part és en túnels o tambors tancats.  

 

Figura 1.51 Esquema dels diferents sistemes de compostatge  

Es pot considerar que els objectius principals dels sistemes de compostatge són estabilitzar i higienitzar 

la MO procedent dels RO, facilitant-ne i permetent-ne la reintroducció en els cicles naturals. Malgrat 

que aquesta funció és la que ha tingut sempre, avui dia se n’hi poden atribuir altres diferents, segons la 

perspectiva des de la qual es plantegi aquests tipus de tractament:  

L’obtenció d’un adob orgànic (compost) que permeti el manteniment de la fertilitat dels sòls..., facilitar 

la gestió dels residus orgànics procedents de diferents activitats reduint-ne el pes i el volum, i després 

de estabilitzar-los generar un bon producte final (compost).  

A la Figura 1.51 es separen els diferents tipus de compostatge segons l’emplaçament, i les tecnologies 

que es fan servir. Un sistema és obert quan el procés es realitza a l’aire lliure sense cap tipus de 

confinament. Per altra banda un sistema és tancat quan es realitza en un recinte tancat o bé  tancats 

totalment en túnels de formigó, o tambors de acer.  

Sistemes oberts

Sistemes tancats

Compostatge en piles

Compostatge en meseta

Estàtic

Dinàmic

Impulsió (Rutgers)

Aspiració (Beltsville)

Piles voltejades

Estàtic

Dinàmic

Impulsió

Aspiració

Mesetes voltejades

Compostatge en trinxeres

Estàtic

Dinàmic

Impulsió

Aspiració

Trinxeres voltejades

Compostatge en piles 
cobertes

Impulsió

Aspiració

Compostatge en túnel
Impulsió

Aspiració

Compostatge en tambor
Impulsió

Aspiració



INTRODUCCIÓ 

66 
 

Els sistemes estàtics no tenen moviment mecànic durant el procés.  Els sistemes dinàmics tenen 

moviments mecànics durant el procés, mitjançant voltejadores.  

Un sistema es forçat quan se li subministra oxigen mitjançant succionadors o ventiladors que acceleren 

el procés. Aquestes metodologies es fan servir tant en sistemes oberts com tancats, en els casos dels 

túnels i tambors,  és imprescindible. 

A la Figura 1.52 es mostra un exemple de sistema confinat en piles. 

 

Figura 1.52 Sistema de compostatge en piles en recintes confinats 

1.6.1 Sistemes oberts 

1.6.1.1 COMPOSTATGE EN PILES I MESETES 

El compostatge en piles o munts, en zones pavimentades (la normativa a Espanya ho especifica així per 

evitar contaminació) és el mètode generalment més utilitzat en instal·lacions senzilles on la 

intensificació del procés no sigui una prioritat. Els materials a compostar s’han d’apilar sense comprimir-

los per permetre que quedi aire retingut; en aquest sentit, són molt importants les formes o mides que 

es donin a la pila. Es preferible munts allargassats que apilats ja que es l’alçària i no la llargària el 

paràmetre que esdevé més crític. Si el munt és massa alt, el material pot ser comprimit per el seu propi 

pes; piles molt baixes poden provocar una pèrdua de calor molt ràpida i fer que no s’arribi a les 

temperatures termòfiles i una excessiva pèrdua de humitat.  

És el sistema més antic i es realitza en piles de reduïda alçada, 1.5 a 3.5m i una amplada a la base de 2,5 

a 3 m i de longitud desitjada i de front triangular. La ventilació pot ser la natural mitjançant l’efecte 

xemeneia, a través dels espais de la massa, o be dinàmica amb equips de volteig.  

Aquesta modalitat se sol fer servir en instal·lacions de tractament amb baixes produccions.  

 

Figura 1.53 Compostatge en piles 
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El compostatge en mesetes és una variant de la pila des de la seva secció triangular a una de altre de 

forma trapezoïdal que permet una base de gran amplada com si fos la unió lateral de moltes piles. El seu 

principal avantatge és el major aprofitament de superfície (més m3 per m2 de superfície ocupada) i la 

seva major capacitat de retenció de la calor generada per el metabolisme de la microbiota, el que 

reforça la capacitat del sistema per esser utilitzat en climes extrems ja que també permeten una major 

retenció de la humitat del material i conservació de la temperatura. Com a inconvenient, pot generar 

espais amb poca ventilació a l’interior de la meseta. 

 

Figura 1.54 Compostatge en mesetes 

Els sistemes de producció poden ser estàtics o dinàmics i la aeració passiva o forçada. 

a)  Sistemes estàtics 

Els sistemes estàtics amb aeració forçada consisteixen en proporcionar aire a la massa però sense 

voltejar, per a la qual cosa existeixen dos mètodes: per impulsió d’aire (mètode Rutgers) i per aspiració 

d’aire (mètode Beltsville). 

En canvi en els sistemes dinàmics es fan servir equips de volteig que mouen i homogeneïtzen la massa, a 

l’hora que aporten aire, aquests sistemes també poden incorporar aeració forçada.  

 

 Mètode de Beltsville  

El procés en la pila Beltsville acostuma a durar uns 21 dies i després es deixa apilat el producte uns 30 

dies perquè acabi de madurar. La mida de les piles sol esser com les descrites anteriorment 1.5 a 3m 

d’alçada, i de 2.5 a 3m d’amplada, amb la longitud desitjada.  

Els materials a compostar es col·loquen en punts allargats sobre un conjunt de tubs (10cm de diàmetre) 

perforats, connectats a un sistema que aspira aire a través de la pila de vegades és necessari que els 

materials a compostar es barregin amb un agent esponjant, i quasi sempre dessecant, anomenat bulking 

(material fibrós), del qual també es posa una capa (15-20cm) sobre els tubs perforats per facilitar el 

moviment i distribució de l’aire i recollir l’aigua condensada que aquell arrossega. Les piles o munts es 

cobreixen amb compost ja madurs, per reduir les males olors i aïllar-los tèrmicament. L’aire aspirat 

també es fa passar per una pila de compost madur, per absorbir els gasos i líquids pudents, que actua 

com a biofiltre.  

En aquest sistema, es considera que una circulació d’aire de 14 m3/dia-tona pot mantenir el nivell 

d’oxigen adequat. La circulació d’aire es pot fer en continu, la qual cosa provoca un marcat gradient de 

temperatura dintre de la pila, o bé periòdicament, i s’aconsegueix una distribució més uniforme de la 
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temperatura. Després un cop acabat el procés, és opcional separar i tamisar el producte final, per tal de 

poder recuperar l’agent bulking .  

 

 Mètode de Rutgers  

En aquest mètode l’aireig s’aconsegueix per aire a pressió, i aquest és regulat a través del control de 

temperatura així al mateix temps que s’aporta l’oxigen necessari s’evita que la temperatura pugi per 

damunt de l’òptim biològic.  

A la Figura 1.55 es veuen els dos mètodes junts, Beltville a l’ esquerra i Rutgers a la dreta. Aquests 

mètodes forçats es fan servir tant a piles com a mesetes.  

 

Figura 1.55 Metodes Beltsville i Rutgers de aeració forçada de compostatge. ( Font: NRAES 114,1999 en: Fao org) 

b) Sistemes dinàmics 

En els sistemes dinàmics l’aeració s’aconsegueix mitjançant el volteig mecànic de tota la massa 

compostable. Aquest volteig mecànic s’aconsegueix amb equips específics com voltejadores o d’altres 

més polivalents com les pales. De voltejadores n’hi ha de tipus de carril o laterals, les laterals s’utilitzen 

en les piles o mesetes.  

El material a compostar es col·loca en fila, dintre de l’àrea de compostatge, preparat per facilitar el 

moviment de la màquina voltejadora. L’àrea de compostatge, que amb certa freqüència està exposada a 

l’aire lliure, es troba dividida en franges, on es situarà la massa a compostar en fileres. Per els límits 

laterals d’aquestes franges, circularà la màquina voltejadora.  

La voltejadora consta de un front cilíndric dentat, o reixes fresadores, que aixequen la matèria a 

compostar, la carreguen sobre una cinta i la descarrega a continuació de la filera. La majoria de aquests 

sistemes són automàtics i la voltejadora acostuma a passar diverses vegades per la filera;  hi ha sistemes 

que desplacen i avancen la massa a compostar al llarg del recorregut que marca la filera, i altres 

sistemes  voltegen sense desplaçar el material (Figura 1.56 i Figura 1.57).  

Els temps de descomposició depèn molt de la freqüència del volteig que a la seva vegada depèn molt del 

tipus de material. Si l’interval entre volteig i volteig és massa llarg la descomposició del material es 

frena, perquè es pot arribar a condicions anaeròbiques.  
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Normalment la freqüència de volteig és prou alta, donat que es vol  reduir al màxim el temps de 

compostatge, sobretot al principi del procés, ja que intensifica la activitat dels microorganismes en el 

període de descomposició més activa, i a la vegada ajuda a reduir l’espai ocupat.  

És important tenir en compte uns criteris generals per establir una certa freqüència de volteig, molts 

cops es fa servir la temperatura com a mètode de control (una baixada els primers dies pot indicar la 

necessitat d’aireig) o bé fixar-se si es desprenen males olors (indicadors de fermentacions anaeròbies) o 

si hi ha una elevada proliferació de mosques. 

El contingut d’humitat, és molt important, com ja s’ ha indicat; si és inferior al 40% pot ser necessari 

afegir-hi aigua i si es superior al 70% pot ser necessari voltejar molt més sovint, però com sempre 

dependrà del tipus de material.   

Voltejar una pila molt sovint, afecta al desenvolupament dels fongs i actinomicets; això junt amb el 

consum de energia que el volteig provoca, aconsella que en cada cas s’ha de determinar la freqüència 

de volteig més adequada.  

 

          

Figura 1.56 Voltejadora autopropulsada de carril treballant i vista pel davant 

 

Figura 1.57 Voltejadora autopropulsada amb dispositiu lona lateral, treballant 
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1.6.1.2 COMPOSTATGE EN TRINXERES 

Les trinxeres són una variant de les tradicionals piles en les que el material es col·loca entre petits murs 

longitudinals. Els canals tenen entre 3 i 5m de amplada, i els murs entre 2 i 3m de alçada i la longitud pot 

arribar esser la que es desitgi (el més comú està entre els 60 i els 140m), el número de canals també es 

variable (normalment no més de 16).  

La novetat més característica d’aquest sistema és el mètode per volteig (es tracta d’un sistema dinàmic), 

es fa servir una voltejadora que circula sobre uns rails situats al llarg de la part superior dels murs i 

poden passar d’un a l’altre carril mitjançant uns trànsferts situats al principi i al final de la mateixa. La 

voltejadora ataca el material mitjançant un corró proveït de un sistema de deflectors que carrega el 

material sobre una cinta transportadora que el trasllada diversos metres cap enrere, de manera que tot 

el material d’un carrer es desplaça uns metres enrere cada cop que la voltejadora fa un recorregut 

complert, arribant al extrem del carrer després d’un numero determinat de cops. Altres tecnologies de 

màquines voltejadores prescindeixen de cintes i es la inèrcia del gir de la fresa o del corró el que llença i 

desplaça el material.  

 

Figura 1.58 Sistema de compostatge en trinxeres( Font: NRAES-54, 1992 en: Fao.org) 

 

Figura 1.59 Imatges de trinxeres i voltajadores (maestro compostador.com) 
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1.6.1.3 DIFERENCIES IMPORTANTS ENTRE SISTEMES DINÀMICS I ESTÀTICS  

Ja s’ha mencionat que la destrucció dels patògens és essencial en la qualificació d’un mètode de 

compostatge. En el cas de piles dinàmiques, l’objectiu principal del volteig és l’aeració per aconseguir 

una distribució uniforme del material i el segon objectiu és el de la destrucció dels patògens. És evident 

que cada vegada que es volteja una pila es recontamina ja que es posen en contacte les zones més 

internes, ja “esterilitzades” amb les més externes, on degut a no haver arribat a aquestes temperatures 

tan altes els patògens sobreviuen. Aquesta temperatura pot ser controlada o contrarestada per la 

freqüència dels voltejos, cosa que assegurarà que totes les piles de la zona han estat higienitzades.  

En el cas de les piles estàtiques amb aireig forçat no hi ha recontaminació. Però en la pràctica pot ser 

difícil assegurar un uniforme i adequat grau d’aireig en tota la massa, a causa o be de la circulació poc 

uniforme de l’aire per fractures en la massa del compost o be que en certes zones la humitat no sigui 

òptima. Aquest perill es pot reduir amb el temps que després es deixa apilat el compost, perquè acabi 

de madurar.  

1.6.2 Sistemes de compostage en recintes tancats 

També existeixen altres sistemes alternatius al compostatge en piles, que es realitzen dintre de 

contenidors tancats, anomenats reactors, o digestors, i dins dels quals es mantenen les condicions 

aeròbiques pels mateixos mètodes que en les piles.  

El seu objectiu principal és reduir considerablement la duració de la fermentació i per tant, també la 

superfície ocupada per el parc de compostatge mitjançant un millor control dels paràmetres de 

compostatge, i millor control i reducció de les males olors.  

La primera fase més activa de descomposició es realitza en un recinte tancat i la segona fase que es la de 

maduració, es completa en parcs oberts, o sota coberta.  

Aquets sistemes requereixen uns costos d’instal·lació superiors, però presenten l’avantatge de ser més 

ràpids i per tant requereixen molt menys espai per tractar un mateix volum de material a compostar, i 

evitar molèsties ambientals.  

Al igual que en els sistemes oberts, els podem dividir en dos tipus, estàtics, durant el procés no hi ha 

barreja entre els materials que es composten  i dinàmics quan es produeix la barreja mentre que es 

composta.  

 

1.6.2.1 PILA COBERTA AMB MEMBRANA SEMIPERMEABLE  

És semblant al tractament de residus orgànics en pila estàtica, però en aquests cas consisteix en una pila 

coberta amb una membrana semipermeable.  

El mètode va sorgir al voltant de 1990 per això és un sistema altament estès. Consisteix en una pila 

estàtica coberta de per una lona d’un material semipermeable que permet la transpiració però que aïlla 

de la humitat exterior. La pila es pot ventilar en funció de la demanda de oxigen, per sobrepressió a 

través d’unes canonades enterrades en el sòl. L’estructura del porus de la membrana és permeable al 

vapor de aigua, però no ho és a l’aigua en estat líquid, per lo que el material pot alliberar humitat al 
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exterior, però no li afecten les condicions meteorològiques de la zona. Quant al traspàs de gasos en 

general són permeables a la major part dels components de l’aire, però posseeix una certa capacitat de 

retenció del NH3, tant per la mida del porus com per la pel·lícula d’aigua condensada que es genera en la 

superfície interior de la membrana, on queden retingudes les substàncies gasoses solubles. Un dels 

avantatges d’aquest sistema és la col·laboració en la reducció d’afeccions mediambientals, ja que es 

redueixen les males olors i la contaminació. 

El sistema posseeix una monitorització de la temperatura encara que el control del funcionament del 

ventilador només fa la funció de cobrir les necessitats d’oxigen, el que provoca que la temperatura de la 

massa arribi a valors superiors als 80º i els mantingui durant llargs períodes de temps. Aquestes 

elevades temperatures són un factor limitant ja que inhibeixen la comunitat microbiana i produeixen 

una gran reducció del numero de espècies que poden mantenir una activitat degradativa.  

És discutible catalogar aquest mètode de biològic o fisicoquímic ja que el fet d’arribar a tan altes 

temperatures també higienitza i estabilitza el producte.  

El que està clar és que el cobriment del producte amb aquestes lones permet garantir, amb 

independència del bé o malament que es dugui a terme el compostatge, que es reduiran les afeccions 

mediambientals, males olors... El protocol de treball hauria de ser adaptat al tipus de circumstàncies i el 

tipus de residu a tractar.  

 

1.6.2.2 TÚNELS 

Els túnels de compostatge o compotunels és una tecnologia el origen de la qual està a la industria de 

substrats per al cultiu de xampinyons (Plana, 2008), que després de fer-ho servir en uns  materials molt 

concrets el seu disseny es va anar adaptant per tal de poder aplicar-ho en diferents tipus de residus 

orgànics.   

Consten d’uns sistemes de control de paràmetres molt sofisticats que permeten realitzar un bon 

seguiment. Sempre i quan els seus elements, com són, sondes de temperatura, i dispositius captadors 

de gasos, tant des de l‘espai intersticial de la matriu en el procés com des dels conductes de ventilació, o 

la atmosfera lliure de la part superior del túnel, són els suficients, i es troben ben distribuïts.  

En aquests compostadors, s’analitza a diari el nivell de O2, i amb menor freqüència però amb certa 

periodicitat, els nivells d’ altres gasos, com el CO2 , el NH3 i altres. 

Consten de sistemes de monitorització d’altres variables relacionades indirectament amb el procés, com 

poden esser la pressió de l’aire en el plenum de ventilació, la humitat, la temperatura de l’aire que es fa 

servir per la ventilació, les hores de funcionament, i el consum elèctric dels ventiladors. Totes aquestes 

mesures són transmeses a un autòmat programable que a la seva vegada les envia a un ordinador 

proveït d’un programa de control a través del qual es controla i rectifica a voluntat el procés mitjançant 

l’ús de ventilació forçada i reg. El banc de dades que va recollint a la memòria de l’ordinador aporta 

valuosa acumulació d’informació puntual, l’estudi del qual a llarg termini resulta útil pel el coneixement i 

la millora de procés de compostatge així com per fer diagnòstics. 

La ventilació s’efectua a través d’un fals sòl perforat, ja sigui per depressió (aspirat) o per sobrepressió 

(bufat), podent disposar-se la recirculació de l’aire del procés. Els lixiviats són recollits i conduïts a un 
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dipòsit, normalment  en alguns casos, juntament amb les pluvials, i reutilitzats per la humectació de la 

següent partida. Els líquids en cap dels casos surten del procés cap a l’exterior, ja que es un circuit 

tancat. Els gasos que no es recirculen són conduïts a biofiltres (massa de material: restes vegetals, 

compost madur...), que porten incorporats sistemes de rentat (Scrubbers), refrigeració i/o humectació.  

Els principals avantatges dels túnels són l’extrema robustesa de les instal·lacions, la baixa ocupació en 

l’espai i el seu control envers les afeccions ambientals, i a l’hora permet intensificar el procés amb 

objecte de reduir el temps de permanència però perquè funcionin adequadament també requereixen 

d’un bon manteniment.  

El temps de permanència normal està entre dues i tres setmanes, durant el qual es produeix la fase més 

intensa de la degradació, però que encara no és suficient com per poder aplicar directament el 

producte, amb el que es requereix un període de maduració, generalment mitjançant piles o altiplans 

voltejats. 

 

Figura 1.60 Sistema de compostatge en túnels i contenidors 

        

 

Figura 1.61. Túnels de compostatge 
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Figura 1.62. Reg en sistemes confinats i túnel de compostatge 

1.6.2.3 TAMBORS 

Els tambors consisteixen en sistemes dinàmics, disposats principalment en posició horitzontal encara 

que també els n’hi ha de verticals.  

La rotació en els horitzontals o la presència d’elements mecànics interns en els verticals, permeten que 

es pugui moure el material de l’interior i fer-lo avançar dintre del reactor, buscant simular els efectes 

dels voltejos.  

El primer sistema en tambors que es va produir van esser els DANO (1937), amb funció de 

pretractament del material previ al tractament biològic. Actualment disposa de sistemes de ventilació 

sondes de temperatura de la massa i captació dels gasos generats a l’interior del tambor per a la seva 

posterior depuració. Al sistema DANO no se’l pot considerar en sí mateix un sistema de compostatge si 

no un sistema de pretractament o condicionament ja que el material roman dintre del tambor, no més 

de tres dies, on és homogeneïtzat i esmicolat, per tal de millorar les condicions físiques del residu per al 

seu posterior compostatge en piles o en altre sistema i que aquests sigui més eficient. A partir de el 

model DANO han evolucionat altres tipus de sistemes tambor. 

Un dels principals avantatges d’aquests sistema és la seva possibilitat d’escalat segons les necessitats, 

donat que es poden dimensionar i dissenyar tambors de compostatge a una escala petita per tractar 

produccions de residus no molt elevades, com per exemple, una comunitat de veïns o el campus d’una 

universitat, on no caldria una inversió molt costosa com el d‘una planta de residus. 

Els reactors dinàmics horitzontals són, en si mateix, el pas final de l’evolució de les piles voltejades al 

compostatge en trinxeres (semi-obert) i al de túnel (tancat). En molts casos la seva forma i dimensions 

pot esser semblant a la dels reactors o túnels estàtics, encara que amb la diferenciació de que disposen 

de uns elements mecànics, fixes en el interior o externs, que entren periòdicament, que voltegen i 

homogeneïtzen el material en compostatge. També disposen de un fals terra perforat que permet la 

captació de lixiviats i la ventilació de la massa. 
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Figura 1.63 Tambor rotatiu (Font: Saña i Soliva ,1987) 

 

1.6.3 Sistemes semioberts 

Els sistemes semioberts, son sistemes en piles que es troben sota coberta, confinada, o totalment 

tancada, o també poden ser piles amb cobertes semipermeables instal·lades al exterior. 

 

Figura 1.64 Nous sistemes de volteig 

 

1.6.4 Compostatge domèstic i comunitari  

El compostatge casolà consisteix en la gestió en origen dels residus orgànics generats a casa per part del 

usuari, també contempla el denominat compostatge comunitari on grups d’individus d’una mateixa 

zona decideixen autogestionar els residus orgànics mitjançant compostatge en comú.  

No nomes es tracta de la gestió dels residus orgànics en si també implica un compromís per part dels 

usuaris ja que són els encarregats del maneig del procés, alhora ells mateixos són testimonis de la 

transformació i beneficiaris directe del producte final.  

L’autogestió de residus orgànics redueix problemes de transport i tractament, ja que no es fa necessari 

la recollida per camions i el volum de residus a tractar es més petit pel que facilita el seu maneig. En ser 

l’usuari qui gestiona el compostatge s’assegura que els residus que tracta estiguin lliures d’impropis per 

la qual cosa s’aconsegueix un producte final natural lliure de contaminants i amb bones propietats. 
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Per tant, el compostatge domèstic implica i desenvolupar directament i indirecta una consciència 

ambiental col·lectiva ja que beneficia el medi ambient, redueix les emissions per part dels camions, 

redueix costos de tractament que implica reducció de despeses energètiques, crear conscienciació 

ambiental social i beneficia al usuari directament (Figura 1.65). 

 

Figura 1.65. Cicle de la material organic (MARM, 2005) 

Aquest sistema de compostatge conserva les mateixes necessitats i característiques generals que els 

altres sistemes de compostatge, però és diferència de la resta en 2 punts importants que el fan diferent.  

El primer punt és la quantitat que es tracta. I  el segon punt, consisteix en una diferència que té més a 

veure amb les persones que ho realitzen que, és visió ecològica del compostatge.  

En el compostatge domèstic cal proveir-se d’un contenidor de petites dimensions, que es pugui instal·lar 

en una zona habitada, o en un habitatge, sense incomodar la vida quotidiana. En el cas del compostatge 

comunitari, el volum dels compostadors pot ser mes gran o bé tractar-se d’un conjunt de contenidors 

més petits gestionats per un grup de persones (membres de la comunitat) 

Per això s’ han de tenir en compte alguns punts importants com el lloc d’ubicació i base d’assentament. 

Per a això es poden tenir en compte unes normes bàsiques per a la ubicació del compostador, però a la 

pràctica hi poden haver diverses variables que s’haurien d’estudiar en cada cas (possibilitats d’espai, 

condicions climàtiques, o l’entorn os es vol instal·lar).  

Aquestes normes poden incloure: 

1. Proximitat al lloc de generació: És interessant que estigui a prop de la cuina per no haver de fer 

viatges molt llargs per portar el residu, o be tenir un contenidor que després es pugui portar 

amb facilitat. 

2. Proximitat al lloc d’aplicació: si es te un emplaçament, jardí o hort on es pugui aplicar, es 

interessant també que estigui a prop.  

3. Convé que sigui un emplaçament amb un bon espai  disponible de l’ordre de 6 m2 per poder 

maniobrar i treballar amb facilitat (voltetjos...) 

4. Es interessant que  els transports hi tinguin accessibilitat per poder transportar-lo si es 

necessari.  
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5. Lluny de les zones amb molta afluència de veïns: Cal no crear conflictes innecessaris, i respectar 

les sensibilitats dels veïns.  

D’altra banda, també cal considerar les condicions climàtiques de la zona en la qual es vol dur a terme el 

procés. En zones amb climes càlids convindrà posicionar-lo a l’ombra per que la calor no el deshidrati 

massa ràpid. S’ha d’intentar que estiguin protegits de vents dominants, mitjançant una paret o un 

arbust com a protecció, donat que poden refredar-lo o deshidratar-lo excessivament alterant el correcte 

procés.  

A les zones fredes, convé que estigui exposat al sol per que el increment de temperatura faciliti la feina 

als microorganismes.  

En quant a la humitat a les zones amb elevada pluviometria convindrà cobrir-los amb una lona 

impermeable (però transpirable) o instal·lar una tapa al compostador.  

A les zones seques es mirarà de tenir a prop una presa d’aigua, perquè serà necessari regar amb 

freqüència.  

El compostador casolà pot ser de mides variades. Solen ser de plàstic o de PVC,  fusta  i en alguns casos 

consisteix en una reixa que facilita la transpiració.  

A la Figura.1.66 es pot veure alguns exemples. 

 

 

 
 

Figura.1.66. Diferents tipus de compostadors domèstics 
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2 OBJECTIUS 

1) Posada en marxa del sistema de recollida selectiva en el bar-restaurant del Campus de Baix 

Llobregat 

2) Quantificació dels residus municipals generats en el bar del Campus 

3) Estimació de les necessitats de contenidors per formalitzar la recollida selectiva de residus 

municipals al Campus 

4) Aproximació a les necessitats del compostatge de la fracció orgànica generada 

5) Determinar la qualitat del compost produït a partir de la fracció orgànica generada al bar-

restaurant  
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3 MATERIALS I MÈTODES 

En el següent apartat s’introdueixen els procediments que s’han dut a terme en el projecte. La forma de 

treballar, la durada de les experiències, els mètodes per l’obtenció de dades i el seu tractament.  

La metodologia es divideix en diversos apartats. En primer lloc es tracta la part corresponent a la 

instal·lació del sistema de recollida selectiva en el bar i la quantificació dels residus generats; en segon 

lloc es tracten els apartats corresponents al procés de compostatge, que inclou el sistema triat i l’anàlisi 

de les matèries primeres i de la seva evolució al llarg del procés.  

La quantificació de la FORM del bar del PMT, consistia en mesurar durant quatre mesos els residus 

generats a diari, obtenint dades quantitatives, i duent a  terme una valoració exhaustiva del seu estat, 

també es van obtenint mostres, per dur a terme els controls adients, controlant el numero d’impropis, 

mesurant densitats, com controlant el numero de persones que hi havien consumit menús i tuppers. 

A partir de la fracció orgànica recollida es va procedir a realitzar una prova pilot de compostatge de la 

FO barrejada amb restes vegetals i es va realitzar el seguiment de la massa i de paràmetres i control del 

procés com temperatura i humitat. 

Els mètodes d’anàlisis al laboratori inclosos en aquest apartat corresponen als que se solen utilitzar 

normalment als laboratoris de la Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB-UPC) per avaluar 

mostres procedents del procés de compostatge (Huerta et al., 2010- LLIBRE DE MÈTDOES).  

3.1 Instal·lació del sistema de recollida al bar 

Dintre del marc del projecte Llavor, i altres iniciatives de cooperació amb la Diputació de Barcelona, que 

ja s’han introduït en l’apartat 1.3, es va proposar posar en marxa un pla per instal·lar dins el campus un 

sistema de recollida de residus orgànics. L’objectiu perseguit per la proposta, és per una banda la 

sensibilització de la comunitat envers el tema de l’aprofitament de recursos, i per altra banda la 

quantificació de la FORM en el PMT.  

El sistema de separació selectiva al bar té l’objectiu de recollir separadament tots els residus generats. 

La implantació del sistema de separació selectiva es va dur a terme a principis de desembre del 2011, en 

el bar-restaurant del campus PMT, perquè és un punt on es genera una important quantitat de residus. 

Originàriament constava només d’un punt de recollida, format per un contenidor per vidre, un per 

envasos i un per a paper, on no s’ incloïa la recollida de la fracció orgànica (Figura 3.1). 
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Figura 3.1. Disposició inicial dels contenidors per a recollida selectiva 

En una primera fase l’acció inicial va consistir en repartir cubells marrons de 30L per restes orgàniques 

amb cartells aclaridors a diferents àrees del menjador a prop dels carros de recollida de safates. A més a 

més, l’equip del projecte s’encarregà d’informar als usuaris del menjador sobre la posta en marxa i la 

importància de separar aquests residus juntament amb l’aprofitament que se’n pot treure per a fer 

compost. La Figura 3.2 mostra la distribució inicial dels cubells d’orgànica. 

 
 

Figura 3.2. Distribució inicial dels cubells de fracció orgànica en 5 zones del menjador del PMT 

A partir d’aquest moment es van poder quantificar les restes d’orgànica generades pels usuaris del 

menjador diferenciat dels residus de cuina. Aquesta mesura va consistir en pesar els cubells de cada 

punt i el seu posterior buidat en el contenidor d’orgànica ubicat a l’exterior. L’equip del projecte 

mesurava cada dia aquest residus per poder fer una valoració i veure la evolució que de la recollida. 

En una segona fase, juntament amb la instal·lació del sistema de recollida es va dur a terme una 

campanya de sensibilització intensiva que va consistir en informar als usuaris sobre la recollida selectiva 

i la seva utilitat, durant un període de 15 dies a l’hora del dinar.  

Després de la campanya intensiva es van distribuir punts de separació de forma equitativa dintre del 

menjador, fent constar a cada punt de separació de tres cubells de diferent color segons el tipus de 

residu. Per als envasos lleugers es van posar contenidors de color groc de 30L i per a la FORM cubells de 

25L de color marró.  

Per facilitar la recollida, els punts es van equipar amb una taula al costat del carretó porta-safates per 

recolzar la safata abans de separar els residus. La configuració final de cubells a tot l’espai de menjador 

(Figura 3.3) facilità la recollida i la participació. 
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Figura 3.3. Identificació de zones i distribució final de cubells 

 

La Figura 3.4 mostra una imatge d’un dels punts de recollida. En el cas de les zones de PDI/PAS i de 

microones, es van implementar els punts 4.1 i 5.2, situats al costat dels microones i de les aigüeres, on 

es renten els plats i les carmanyoles.  

 

Figura 3.4. Punt de recollida 

3.2 Quantificació de la generació de residus 

La quantificació dels residus generats va incloure inicialment la fracció orgànica generada a la cuina i la 

recollida per l’aportació dels usuaris del menjador.  Amb la campanya intensiva també es va procedir a 

quantificar la generació d’ altres residus com els envasos i el vidre (reutilitzable, reciclable). També es 

van determinar les seves densitats aparents de la FO i dels envasos, dades finals que van quedar 

reflectides en el informe final de la diputació 2010. 

En la fracció orgànica, a més de la seva quantificació, es van determinar paràmetres com la densitat 

aparent dada important per al projecte, ja que es va fer servir per a determinar els volums a l’ hora de 

fer barreges, i per dimensionament de necessitats d’espai.  

La quantificació dels residus es va fer a diari en el bar-restaurant del menjador, després de dinar. Un 

percentatge molt elevat dels residus recollits venen del dinar, però un altre ve del esmorzar i el berenar 

dels usuaris. Durant la setmana de campanya intensiva, per tal de quantificar el 100% dels residus, es va 

tenir cura de separar allò que els usuaris no separaven.  Amb aquesta informació es va poder fer una 

estima de la FO total generada.  
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Quantificació en pes: Es recollien les bosses plenes de residus, i es pesaven mitjançant un dinamòmetre 

amb nansa (Figura 3.5).  

Les dades s’ apuntaven en una llibreta de camp, i després es passaven a suport informàtic. 

           

  

Figura 3.5 Dinamòmetre mesurant el pes de una bossa  Figura 3.6 Recollida selectiva vidre 

    

3.2.1 Determinació de la densitat aparent. 

Per saber la densitat s’introduïa el residu en un contenidor, de volum conegut, i després es pesava 

mitjançant una balança. A la Figura 3.7 es veu un exemple de com es determina la densitat de la FORM i 

com es recullen les dades a la llibreta de camp. La densitat es un paràmetre que es mesurava 

diàriament. Amb l’objectiu d’obtenir mitjanes representatives que contemplessin les variacions 

setmanals. 

 

Figura 3.7. Becaris amb uniforme pesant la fracció orgànica recollida al bar/menjador durant la campanya promocional 

intensiva 

3.2.2 Quantificació del número d’usuaris  

També es va prendre nota del número de persones que hi dinaven amb menú al menjador, i es va fer 

una aproximació del numero de persones que dinaven amb tupper. Es va situar en cada punt de 

recollida selectiva un becari amb una llibreta, en la qual s’apuntaven els uns i els altres, i més tard es feia 
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el recomte i es passaven les dades a l’ordinador. La informació va esser contrastada amb les dades que 

facilità la empresa Soteres (la caixa del bar_restaurant), que donà els numeros amb més exactitud.   

Aquestes dades han servit per tenir una estimació dels residus generats per persona i dia.  

3.3 Compostatge de la fracció orgànica. 

Una part de la fracció orgànica recollida en el bar-restaurant es va destinar per la posta en marxa d’ una 

prova pilot de compostatge. 

 

3.3.1 Col·locació dels compostadors 

El tractament de la fracció orgànica generada al bar es va realitzar mitjançant el compostatge domèstic 

ubicat al CBL a l’edifici de l’ESAB en el pati del soterrani que es troba al mateix nivell que el restaurant 

per facilitar el transport del material i a la zona coberta a fi d’evitar que interfereixi la climatologia en el 

procés. Es van instal·lar dos compostadors desmuntables de plàstic mixt, de marca alquienvas, moldel 

George, color gris, i amb un volum de (80*80*90)cm3 sobre unes safates de plàstic, d’ 1m2 com a 

protecció i contenció de lixiviats, que alhora estan posats sobre palets. Dins dels compostadors es va 

col·locar una reixa plàstica al voltant per mantenir el material, i no perdre massa durant les operacions 

de maneig (Figura 3.8). 

 

 

Figura 3.8. Vista en primer terme dels dos compostadors domèstics, prova pilot C3 i C4 utilitzats en l’experiència 

Després es va col·locar una capa base de restes vegetals molt lignificades, sobre la safata de contenció 

de lixiviats com a absorbent d’aquests últims, i que també funciona com a absorbent de males olors que 

es poden produir en el procés. Una vegada ben adequats els compostadors es van tarar. Mitjançant una 

balança instal·lada en un traspalet. (Figura 3.9) 
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Figura 3.9 Traspalet pesador 

3.3.2 Posta en marxa del procés 

Per a la posta en marxa del procés de compostatge en primer lloc s’agafava la fracció orgànica del 

restaurant i es realitzava un triatge dels impropis (material no orgànic que pot contaminar el procés o 

que no es pot tractar amb compostatge: plàstics, vidres, ossos de mida grossa ...). Paral·lelament es van 

recollir restes vegetals triturades de la planta de Metrocompost que presentaven un aspecte més 

lignificat. Amb aquests materials es va realitzar la barreja de materials amb una proporció 1:1 en volum, 

amb intenció d’assolir una relació C/N òptima. Les restes més grolleres es van triturar amb una 

trituradora Florabest a fi d’adquirir una porositat adequada per a la barreja. 

Amb els dos materials degudament preparats per a realitzar la barreja es va procedir a omplir els 

compostadors.  

Era important obtenir una bona barreja, donat, com ja s’ha explicat en el apartat 1.5, que es necessari 

obtenir una bona relació C/N i una bona estructuració que assegurés tant una bona alimentació dels 

microorganismes, amb la bona compensació C/N, com permetre que hi hagués una bona aeració, per 

afavorir el consum de oxigen i la respiració. 

Es va decidir realitzar barreges en 50% en volum, 1/1 (v/v), en aquest cas es van fer servir galledes de 

volum conegut de 14L, on s’introduïen individualment els materials per separat, i posteriorment 

s’abocaven en un recipient de 30L on es realitzava la barreja fins assolir la màxima homogeneïtat 

possible, assegurant així una bona porositat. Finalment es dipositava la barreja al compostador i 

s’aplicava a sobre una capa de restes vegetals fent funció de biofiltre per disminuir les males olors i 

evitar l’assecament de la part més superior de la barreja. Aquesta acció també era realitzada en acabar 

d’omplir els compostadors (Figura 3.11). 

Una vegada plens els compostadors es va col·locar per sobre una reixa plàstica fermada i amb pes com a 

tapa del compostador per evitar l’entrada d’insectes. 
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Figura 3.10 Preparació de la barreja 

 

 

Figura 3.11 Capa de restes vegetals a la part superior del compostador 

 

L’aportació de materials als compostadors es va fer fins que es va emplenar i la mesura de les condicions 

(pressa de mostra...) es feia en dues hores amb dos becaris després de la seva recollida al menjador.  

El compostadors, un cop plens ja no es van tornar a reomplir malgrat la disminució de volum, donat que 

es pretenia valorar la pèrdua de massa, i el temps que trigava, com a dada important, per al 

dimensionament.  

3.3.3 Maneig del procés 

El maneig dels compostadors va consistir bàsicament en el control de la temperatura, la humitat i 

l’aeració, aquesta última de forma indirecta, mitjançant un volteig manual cada cert temps. D’altra 

banda es va controlar l’evolució de la massa i l’alçada de material per realitzar el seguiment de la 

densitat aparent. I tot això permet en definitiva assegurar un bon procés. 

3.3.4 Paràmetres de control de camp 

Per obtenir uns resultats amb qualitat de detall s’ha dut a terme un seguiment de diversos paràmetres.  

3.3.4.1 SEGUIMENT DE LA TEMPERATURA 

La temperatura es controlava diàriament mitjançant la introducció d’una sonda en diferents punts de la 

massa i diferent profunditat i es va registrar les diferents lectures en un full de camp (Figura 3.12). 
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Figura 3.12 Sondes termòmetre col·locades en punts significatius 

 

3.3.4.2 SEGUIMENT DE LA HUMITAT  

Donada la importància de aquest paràmetre, es va determinar fer un seguiment periòdic setmanalment 

a l’inici, donat que la matèria a compostar tenia variacions importants en períodes curts de temps, 

especialment si existeix molta degradació que provoqui alts nivells d’evaporació. A mida que el 

compostatge avançava les mostres s’agafaven amb menor freqüència, cada dues setmanes per 

minimitzar l’impacte sobre el balanç màssic.  

Les mostres es portaven al laboratori, i es col·locaven en unes safates tarades i numerades (Figura 3.13). 

Mitjançant una balança es pesava  uns 100g de  mostra i s’apuntava a la llibreta de camp. Després les 

mostres pesades es portaven a assecar a la estufa, durant 24h a 105ºC, temps i temperatura necessària 

per extreure tota la humitat (Figura 3.13) Un cop s’ han extret, les mostres seques, es pesaven a la 

balança, i s’apuntaven les dades a la llibreta de camp. Amb aquestes dades es pot calcular, la humitat de 

la mostra, representativa del compostador.  

  

Figura 3.13 Mostres humides i balança  i estufa, amb mostres 

La determinació de la humitat ha tingut també un important relleu donat que a partir d’aquesta es 

podien calcular els litres d’aigua a afegir per mantenir un correcte nivell de contingut en humitat al 

voltant del 50%. El reg es feia amb regadores d’una forma homogènia realitzant un volteig per tal de 

augmentar la aeració i l’evaporació. 

En el cas en que la humitat fos superior a la aconsellada, només es realitzava el volteig, i així evitar 

l’anaerobiosi i augmentar l’evaporació de l’aigua com a conseqüència de l’augment d’aeració i activitat 
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dels microorganismes. En la Figura 3.14 s’observa la pressa de mostra per a la determinació de la 

humitat amb l’ajut de una forca que prèviament ha homogeneïtzat el material. 

Es va marcar com a percentatge objectiu de les referències bibliogràfiques, per a cada fase (fase inicial 

60%, mig procés 55%, final del procés 50%). 

Els càlculs per la determinació del l’ aigua a afegir van en funció de la massa del compostador, i la 

humitat mesurada, que es du a terme mitjançant la equació:  

       

   
      

 

P: Massa de material dins del compostador (Kg) 

H: Humitat mesurada del compostador en tant per u.  

A: aigua a afegir (Kg) 

 

Figura 3.14 Presa de mostra i remenada del compostador 

 

3.3.4.3 SEGUIMENT DEL BALANÇ MÀSSIC DELS COMPOSTADORS 

Durant el procés de compostatge com a conseqüència de l’activitat dels microorganismes, la degradació 

de les partícules i el consum d’aigua, la massa del material anava variant, així es va decidir fer un 

seguiment diari de l’evolució de la massa juntament amb la densitat aparent. Els balanç màssic es va 

determinar fent mesures diàries amb un traspalet pesador. Els compostadors estaven recolzats sobre un 

palet (Figura 3.9) que facilitaven la introducció del traspalet per sota per prendre les mesures. Les 

mesures d’evolució de la massa i de l’alçada de material s’apuntaven a la llibreta de camp.  

També es va fer un seguiment del volum tenint en compte l’evolució de l’alçada que feia la barreja de 

material, i controlant els cm que anava perdent. L’alçada es mesurava amb un metro de fusta. Aquestes 

dades també serveixen per saber les densitats aparents diàries, i obtenir una evolució del procés. 

 

3.3.4.4 FASE FINAL DEL PROCÉS I GARBELLAT 

Un cop acabat el procés es va procedir a extreure el compost (producte final dels compostadors). Tot i 

haver-se acabat el procés, i que la major part de les partícules han estat degradades i s’ha reduït el  
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volum i la massa, encara resten partícules que per la seva mida inicial o per la seva composició, encara 

tenen un volum considerable. Aquestes partícules no es poden considerar part del producte, donat que 

necessiten de més temps o altres tractaments per poder esser aprofitables per les plantes en un camp 

de conreu i també per tal de homogeneïtzar el producte a mida de partícula. Aquest grup de partícules, 

bàsicament el componen de materials com trossos de fusta i altres materials grollers: ossos,  llavors 

grans i algunes pedres.  

Un cop es va donar per acabat el procés, estant el material en la fase de maduració, es va fer passar el 

material per un sedàs de 1 cm2 per separar el compost del que després s’anomenarà recirculat (RCV) 

que quedarà retingut en el sedàs, acció que rep el nom de garbellat (Figura 3.16). 

Després es va procedir a reduir la mida de les partícules obtingudes en el RCV per tronar a fer-les servir 

com a agent esponjant en el següent procés de compostatge. Es va fer servir una trituradora 

convencional marca Florabest (Figura 3.19). 

El producte final, compost, va ser apilat en sacs de jardineria, per posteriorment esser aplicats en camps 

de conreu col·lindants al campus per pràctiques d’assignatures de producció vegetal, i es varen fer 

donacions per particulars (Figura 3.21). 

El RCV va esser apilat en el mateix tipus de sacs, però es varen conservar per fer-los servir en un nou 

procés de compostatge (Figura 3.22). 

Finalment en aquest cas un cop es va acabar l’assaig, es varen desmuntar els compostadors, es varen 

netejar, i guardar, correctament, per fer-se servir en altres ocasions, amb altres proves i projectes 

(Figura 3.22). 

 

Figura 3.15 Preparació del tamisat 

  

Figura 3.16 Sedàs col·locat 
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Figura 3.17 Coberta del compostador 

    

  

Figura 3.18 Extracció del material del compostador 

  

Figura 3.19 Triturat del RCV 

  

Figura 3.20 Garbellat del material mitjançant el sedàs
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Figura 3.21 Apilat del compost en bosses 

  

Figura 3.22 Apilat del RCV i neteja dels materials 

3.4 Paràmetres de control de laboratori 

Per seguir l’evolució del procés d’altres paràmetres es van realitzar mostrejos periòdics i posteriorment 

es van realitzar anàlisis de diferents paràmetres singulars que s’esmenten en el quadre de la Figura 3.23. 

Els paràmetres triats caracteritzen el material tant durant el temps del tractament com al final del 

procés traient una analítica sobre el producte final. 

El mostreig es realitzava amb l’objectiu d’obtenir els anàlisis més representatius possibles per això s’ha 

de tenir en compte el punt d’on s’extreia la mostra, mirant de saber quins eren els punts de màxima i 

mínima activitat bacteriana. Mitjançant una pala i un rasclet s’accedia a l’interior i s’agafaven diferents 

submostres que s’ajuntaven en la mostra final. Aquesta mostra era el punt i partida dels diferents 

anàlisis a realitzar que segons les característiques, es feien sobre mostra humida (smh), o sobre mostra 

seca (sms). 
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Figura 3.23 Paràmetres de caracterització al laboratori 

3.4.1 Determinacions sobre mostra humida 

 

3.4.1.1 HUMITAT 

La humitat es calcula per diferencia gravimètrica. Es prepara una safata d’alumini amb paper de filtre i 

es tara. La mostra s’introdueix a la safata i es pesa amb la balança de precisió de 2 decimals. Després es 

posa a l’estufa a 105ºC durant 24h. Un cop assecada la mostra es torna a pesar a la balança, i es 

procedeix a fer el càlcul. 

 

    
           

        
     

 

% Humitat + % Matèria seca = 100 % 

On:  

 Pmh: mostra humida + safata (g) 

 Ps: mostra seca +safata (g)  

 T: Safata (g) 

 

Figura 3.24 Extracció de la safata de la estufa 
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3.4.1.2 GRANULOMETRIA 

La granulometria mesura la distribució de les partícules del compost i la seva mida per caracteritzar la  

porositat final del producte, és important per les possibles aplicacions o usos del material en sòls i 

substrats. L’equip utilitzat consisteix en una torre de garbellat amb sedassos de 60mm, 40mm, 25mm, 

12.5mm, 6.3mm, 5mm i 2mm. 

Prèviament es pesa cada sedàs per saber-ne la tara per començar es pesen 200 g de mostra de compost 

final en el granetari de precisió 0.01 i es diposita a dalt de la columna de sedassos col·locats en ordre 

descendent de llum. Es far vibrar la columna de forma intermitent durant 5 minuts amb una amplitud  

de vibració de 8. 

La Figura 3.25  i la Figura 3.26 mostren imatges dels sedassos i la formació de la torre de garbellament 

que es va fer servir.  

Passats els 5 minuts es recull i es pesa amb la balança de precisió 0.01g el contingut de cada sedàs i 

mitjançant el següent càlcul determinem el percentatge de mostra que hi ha a cada un.  

 

   
                                     

            
     

 

 

Figura 3.25 Sedassos de garbellat, i torre de garbellat muntada 

 

  

Figura 3.26 Aparell vibrador 
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3.4.1.3 TEST D’AUTOESCALFAMENT 

 

El test d’autoescalfament és un mètode adequat per a controls de rutina que determina indirectament 

l’estabilitat gràcies a la mesura de la capacitat d’autoescalfament d’una mostra mantinguda en unes 

condicions determinades i controlades; aquest autoescalfament serà més o menys gran en funció de la 

quantitat de matèria orgànica fàcilment degradable que encara contingui la mostra.  

El material del compostador, té la capacitat d’emmagatzemar energia durant bastant de temps, per això 

és important fer aquesta prova en mostres petites que perden el calor amb facilitat, i el fet de que 

encara mantinguin la temperatura posa en evidència que encara hi ha activitat.  

En definitiva, el test de autoescalfament mesura l’increment de temperatura produït per la activitat 

microbiana d’una mostra, amb una humitat controlada, que s’ha deixat dintre d’un recipient aïllat 

tèrmicament durant un temps  determinat. La generació de calor manifesta si s’assoleixen les condicions 

adients per al desenvolupament microbiològic, especialment en allò que es refereix a aireig i humitat. En 

un termini de entre 2 i 9 dies d’experiment ja es poden obtenir resultats. La Figura 3.27 mostra els 

diferents passos del procediment. Les determinacions es realitzen per duplicat.  

Materials:  

 Garbell de 10mm  

 Vasos Dewar d’1,5L  

 Sondes  de temperatura per a les mostres. Data (Logger marca ESCORT model EJ-1E.)  

 Sonda de temperatura ambient (Logger marca ESCORT model EJ-1E). 

 Programari de descarregar la informació de l’ enregistrador  

 Ordinador  

 Balança de precisió  

 Estufa  

Procediment:  

1. La mostra va estar uns dies de conservació en fred a 4ºC. S’agafa la mostra i es deixa durant un 

temps mínim de 24h a temperatura ambient.  

2. La mostra es garbellada per un tamís d’ 1 x 1 cm. El material més groller  quedarà retingut. 

Aquesta pràctica, serveix per igualar les condicions de totes les mostres, que es sotmeteren al 

test.  

3. Amb la humitat determinada segons l’apartat 3.4.1.1 es calcula la quantitat de mil·lilitres d’aigua 

destil·lada que cal afegir-hi per poder obtenir la humitat òptima per al funcionament del mètode, 

que és del 50%. La fórmula del càlcul es la següent:  
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On:   

 P= pes de mostra garbellada  

 H= humitat de la mostra en tant per u. 

 A= quantitat d’aigua que cal afegir-hi en ml. Aïllant la A s’obté que:  

 

          

 

4. S’hi afegeixen els mil·lilitres d’aigua destil·lada prèviament calculats; es barreja fins a obtenir una 

mescla homogènia. L’aigua s’ha d’anar afegint lentament per poder homogeneïtzar la mostra. 

Malgrat haver calculat el volum necessari, s’ha d’anar amb compte de que no quedi xopa la 

mostra, ni amb aigua insuficient. Si en algun moment es veu que la mostra té massa aigua i 

podria quedar molt pastosa no caldria posar tota l’aigua.  

5. Un cop humida se’n separa una part per determinar-ne la humitat, assecant la mostra a 105ºC 

fins a pes constant, per obtenir el percentatge de humitat de entrada. La resta de compost 

humitejat, s’ introdueix dintre del vas Dewar, i es donen tres petits cops en la base del termos 

per assentar la barreja. També es mesura el pes dels termos, i s’anoten. 

6. Un cop estan els termos preparats, s’introdueix la sonda fins a uns 5 cm de la base i es connecta 

a l’enregistrador (Data Logger). Sempre s’ha de col·locar a la mateixa profunditat i assegurar-se 

que la sonda no toqui la paret del vas Dewar. Els termos es deixen en un recinte on la 

temperatura ambient estigui controlada per mantenir una temperatura el més constant que sigui 

possible al llarg de l’experiment. 

7. L’enregistrador de temperatura es programa per enregistrar la temperatura en intervals de 30 

minuts fins a 400 lectures, que suposa una durada de 8 dies.  Cal dir que fem 2 repeticions de 

cada mostra. 

8. Passats els 8 dies es treuen les mostres dels termos i es determina la humitat de sortida. 

9. Amb les dades recollides pels data-loggers es registra la màxima i l’evolució general de la 

temperatura, la qual cosa permet elaborar gràfics que relacionen lla temperatura i el temps. 

Interpretació dels resultats:  

El resultat del test d’ autoescalfament ve donat per l’ increment de temperatura neta. (Taula 3.1) 

Taula 3.1 Interpretació resultats del test d’autoescalfament 

Increment màxim de temperatura 
neta 

Grau Tipus de compost 

<10ºC V Estable 

10-20ºC IV Estable 

20-30ºC III Actiu 

30-40ºC II Actiu 

>40ºC I Fresc 
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a) Tamís d’ 1 x 1 cm. 

 

b) S’afegeix l’aigua calculada 

 

c) Es posen 100g de mostra a l’estufa per la humitat 

 

d) S’emplenen els termos 

 

 

e) Instal·lació, Data Logers 

 

f) Es deixen durant vuit dies en un espai a 

Temperatura constant. 

Figura 3.27. Passos de la determinació del test d’autoescalfament 

3.4.1.4 PREPARACIÓ DE L’EXTRACTE AQUÓS 

A partir de l’extracte aquós de la mostra humida es poden determinar diferents paràmetres 

fisicoquímics, químics i biològics que poden donar molta informació sobre el procés de compostatge i la 

qualitat del compost. Els principals paràmetres bàsics que permeten mesurar són: pH, conductivitat 

elèctrica i el contingut en nitrogen amoniacal soluble. 

L’extracte aquós es fa amb la proporció mostra humida/aigua d’1/5 (P/V)(Figura 3.28). Per a mostres 

homogènies (compost) n’hi ha prou de pesar 40g(±0,01) de mostra en l’ampolla d’agitació i afegir-hi 

200mL d’aigua destil·lada; però quan es tracta de mostres heterogènies (de mig procés o material de 

entrada) cal posar més quantitat, com és el cas de la major part de les mostres que es van tractar en el 
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nostre projecte. En la major part dels casos es va fer una relació de 100g de mostra i 500mL d’ aigua fent 

servir una balança per calcular la massa i una proveta de laboratori per mesurar els mL d’aigua.  

Un cop ficada l’aigua, les mostres s’agiten mecànicament durant 30 minuts, amb una agitadora 

automàtica. Després el sobrenedant es traspassa als tubs de centrifugadora i es centrifuga durant 

15minuts a 3500rpm. 

Finalment es filtra el líquid de la centrifugació en els potets de conservació mitjançant un embut amb 

paper de filtre. 

 

a) Introducció de la mostra en el pot, 100g.                  

 

b) Mesura de la massa exacta 100g. 

 

c) Preparació per ordre de mostra. Pots grans a la dreta per 

a la preparació i petits a la esquerra, per guardar 

l’extracte. 

 

d) Mitjançant una proveta apliquem 500ml per cada 100g 

 

e) Remenada de les mostres, 30minuts 

 

f) Tubs de centrifugadora 
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g) Es pesen 90g de mostra 

 

h) Centrifugació de 90g a 3500 rpm durant 15min 

 

i)  Obtenció de l’ extracte 

 

j) Ordenació de les mostres 

Figura 3.28 Realització de l’extracte aquós  

 

3.4.1.5 PH I CE 

El pH es mesura mitjançant un pH-metre prèviament calibrat i a temperatura ambient directament en 

l’extracte aquós de la mostra.  

La conductivitat elèctrica (CE) es mesura en l’extracte aquós mitjançant un conductímetre prèviament 

calibrat  i a temperatura ambient (Figura 3.29). 

 

Figura 3.29 Mesura de pH de les mostres 

3.4.1.6 N ITROGEN AMONIACAL SOLUBLE (NAS) 

La determinació del nitrogen amoniacal soluble es fa en medi bàsic fort, on les molècules de nitrogen 

amoniacal es desplacen a amoníac gas per l’addició de NaOH 40% i mitjançant un elèctrode selectiu que 

té una membrana permeable que només deixar passar l’amoníac.           
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NH4
+ + Na OH     →      NH3 + Na+ + H2O 

Instrumentació i reactius: 

Elèctrode selectiu d’amoníac 

Agitador magnètic 

Tubs nessler   

NaOH 40% 

Solució mare 1000 ppm N 

Solucions intermèdies 50 i 500 mg N 

L’elèctrode conté la membrana que fa de medi per a l’intercanvi dels ions en la lectura en canviar les 

concentracions, per això cal assegurar l’estat correcte d’aquesta membrana per començar la lectura.                                      

Per fer possible la interpretació de les lectures és necessari comparar-les amb una recta patró de 

concentracions conegudes de nitrogen amoniacal (Figura 3.30). Es procedeix  a la preparació dels 

patrons de 2, 5, 10, 20, 50 i 100 mg/L a partir la solució mare (D₀) de 1000 mg N/L en els tubs de Nessler.  

Es repeteix el patró de 2 mg N/L per la posada en marxa de l’elèctrode, la primera mitja hora, ja que 

necessita estabilitzar-se (Figura 3.31). 

Després  de la preparació de la recta patró es prepara la solució de lectura de les mostres: amb una 

pipeta es traspassen 10mL de l’extracte aquós en un tub Nessler de 50mL, que s’enrasarà amb aigua 

destil·lada. Aquesta es l’anomenada solució de lectura. 

Per a la lectura dels patrons i les mostres es buida els 50mL del tub Nessler en un vas de precipitats amb 

un imant sobre l’agitador magnètic i s’afegeixen 2,6 mL de solució NaOH (40%) i s’introdueix l’elèctrode. 

Cal netejar amb aigua destil·lada l’elèctrode, el tub Nessler i el vas de precipitats després de cada lectura 

per posar la següent a fi d’evitar contaminacions. En primer lloc es llegeixen tots els patrons de menor a 

major concentració que donen una lectura en mV a partir de la qual es pot elaborar la  recta patró de 

mV en l’eix de les ordenades i del logaritme de la concentracióen l’eix de les abscisses. La determinació 

del logaritme permet transformar la corba original en un recta (Figura 3.30). 

 

Figura 3.30 Recta patró (NAS) 

Si es segueix la metodologia abans esmenada de l’extracte aquós (1/5, P/V), s’hauria d’aplicar la fórmula 

següent:  
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X : concentració trobada en la recta de la solució lectura 

M : grams de matèria seca per 100g de matèria humida.  

V : volum de extracte ( en aquest cas es majoritàriament de 10ml i en algun cas de 20ml) 

 

 

a) Escalfament de l’ elèctrode 

 

b) preparat de la recta patró 

 

c) Elèctrode mesurant mostra 

 

d) Preparat 10ml mostra 

Figura 3.31 Procés de determinació del N-NH4
+ 

 (NAS) 

 

3.4.2 Determinacions sobre mostra seca 

Les mostres seques, un cop pesadeses va continuar amb un molí d’oxid de sirconi Retsch PM 100. Les 

partícules que s’obtenen són, <0.75 μm (Figura 3.33). 

Un cop molta la mostra es col·locava en un pot de plàstic identificat, amb el nom de la mostra (Figura 

3.32). 
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Figura 3.32 Pot d’orina on es posen les mostres moltes i numerades 

 

  

  

Figura 3.33 Molí d’òxid de Zirconi i detall del vas amb les boles trituradores Retsch PM 100 

 

3.4.2.1 MATÈRIA ORGÀNICA TOTAL 

La determinació de la matèria orgànica total es realitza per calcinació i gravimetria indirecta a partir de 

la pèrdua de massa en la calcinació. Es calcinen els gresols de ceràmica 30 minuts a la mufla a 470ºC i es 

deixen refredar al dessecador 30 minuts. A continuació es procedeix a tarar-los, i s’introdueixen 1.5 g (± 

0,0001) de mostra seca i mòlta per gresol, es precalcina a la manta tèrmica per extraure’n els fums i 

s’introdueixen a la mufla a 470 ºC durant 4 h fins a pes constant. La diferència de pes correspon a la 

quantitat de matèria orgànica total (Figura 3.34  Figura 3.35) que ha estat perduda durant la calcinació. 
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Figura 3.34 Utilització de la manta per treure fums i calcinació de 1,5 (+0.0001) g de mostra 

 

 

Figura 3.35 Es refreda al dessecador 

3.4.2.2 N ITROGEN ORGÀNIC 

El mètode de determinació emprat transforma el nitrogen orgànic contingut en la mostra seca i mòlta 

en nitrogen mineral (sulfat amònic) durant la digestió Kjeldahl. La quantificació s’ha fet fent servir un 

elèctrode selectiu d’ amoníac. Tal i com s’ha explicat a l’apartat 3.4.1.6.   

La base del mètode consisteix en transformar el nitrogen orgànic en mineral (amoniacal) i durant la 

quantificació amb l’elèctrode selectiu d’amoníac, el nitrogen en forma amoniacal, es desplaçat per la 

base forta a amoníac gas al qual és permeable la membrana de l’elèctrode.  

Per la determinació del nitrogen orgànic, es pesen amb una precisió de 0.1mg, 0.35-0.5g de mostra seca 

i mòlta en un tros de paper de filtre i s’afegeixen 1.5g de catalitzador. Es posa a digerir el paquetet 

dintre d’un tub Kjeldahl de 100mL amb 7,5mL de H2SO4 concentrat i es remena el tub, fins que es mulli 

tota la mostra. Juntament amb les mostres, s’afegeix una prova en blanc (només amb catalitzador) en 

les mateixes condicions, que més tard és farà servir per fer la recta patró. La digestió es realitza a una 

temperatura de 400º  durant 60 minuts connectant la tapa del digestor a una trompa de buit. L’atac es 

dóna per acabat quan la solució es torna transparent, amb una certa tonalitat blavosa(b de la Figura 

3.36). 

Es treuen els tubs Kheldahl del digestor, i es deixen refredar, mantenint l’extractor encés durant una 

estona més, fins que deixi de fumejar (a de Figura 3.36). Quan els tubs ja s’han refredat i estan a 

temperatura ambient, s’afegeixen uns mL d’aigua destil·lada (15 a 20mL) perquè reaccioni l’àcid, i per 

dissoldre una mica el precipitat que es genera.   
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Es remena la dissolució, i es deixa refredar un altre cop, es traspassa la dissolució a un matràs aforat de 

100mL, es fan els rentats oportuns, i finalment s’enrasa el matràs amb aigua destil·lada (c i d de la Figura 

3.36). 

 

 

a)  Tubs Kjeldahl refredant-se un cop sortits del 

digestor de la dreta 

 

 

b) Mostres digerides a 400 ºC durant 60min, 

amb H2SO4 

 

 

c) Matrassos aforats de 100ml amb filtre per posar 

la mostra digerida 

 

 

d) Filtrat de les mostres i introducció en els 

matrassos de 100ml 

Figura 3.36 Determinació del N-orgànic 

La metodologia de quantificació és semblant la del Nitrogen amoniacal soluble(NAS), però amb una 

diferència:  

abans d’enrasar els patrons, s’afegeixen 10mL de digerit de la prova blanc per igualar la força iònica. 

Després és fa la lectura començant per el patró més baix i s’acaba amb el més concentrat.  

Abans de fer les lectures cal estabilitzar l’elèctrode entre mitja hora i un hora abans de fer les lectures 

amb una solució patró de 2ppm de N i de 2.6mL de Na OH 40% (Figura 3.37). 

La solució lectura en aquest cas serà 10mL del digerit de la mostra. 
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Figura 3.37 Mesura de N amoniacal amb elèctrode selectiu d’amoníac 

 

Càlculs: 

L’elèctrode dona una lectura en mv que mitjançant la recta patró generada, es pot saber la 

concentració, que dona cada lectura.  

La recta que es genera mitjançant els patrons és una recta logarítmica, que com s’ha dit abans ha de 

tenir una pendent de 57+/- 3, en disminuir o augmentar en 10 vegades la concentració.  

Una vegada hem trobat la concentració, fent servir  la recta, ja podem fer els següents càlculs.  

 

   

    
 

    

           
 
         

        
 
         

     
 
        

      
  

 

On   X= concentració trobada en la recta de la solució lectura.  

        M= grams de matèria seca posats a digerir ( 0.3-0.5) 

 

3.4.2.3 METALLS PESANTS I MACRO I MICRONUTRIENTS 

Les cendres obtingudes de la calcinació de la matèria orgànica contenen la part mineral de les mostres 

que serveixen per a la determinació dels metalls i dels micro i macro nutrients minerals.   

Per tal d’extreure els nutrients presents en les cendres aquestes són atacades amb àcid 15mL de HNO3 

3N i en calent durant una hora en la placa calefactora de sorra i sota campana extractora fins que queda 

aproximadament la meitat de volum. Després de deixar refredar el gresol, es filtra el contingut a un 

matràs aforat de 25mL a través d’un paper de filtre sense cendres. Es renta el contingut del gresol amb 

aigua bidestil·lada. La dissolució resultant s’enrasa a 25mL i es guarda en un vial de plàstic; a partir d’ella 

s’elaboren 5 dilucions per facilitar la lectura dels diferents elements, donat que no tots es poden 

quantificar a partir de la D0, depenent de la concentració d’aquests elements en la mostra. Cal fer-hi un 

banc de dilucions fent servir aigua bidestil·lada (Figura 3.38). 

 



MATERIAL I MÈTODES  

104 
 

     

Figura 3.38. Esquema de dilucions i material necessari 

La Taula 3.2 presenta les metodologies i característiques per a la determinació dels diferents nutrients. 

Taula 3.2. Metodologies per a la determinació de nutrients i metalls pesants 

Nutrient Mètode Característiques 

Fe, Cu, Mn, Cr, Zn, 

Ni, Pb, Cd, Ca, i Mg 

Espectrometria 

d’absorció atòmica 

Figura 3.39, a 

A partir de cada solució mare de 1000mg/L de Fe, 

Cu, Ni, Cr, Pb i Mn es fan patrons conjunts de 0.5, 

1, 2, 4 i 5 mg/L;  a partir de cada solució mare de 

1000mg/L de Zn i Cd es fan patrons conjunts de 

0,1, 0,2, 0,5, 1 i 2 mg/L, respectivament  

Potassi i Sodi Fotometria de flama 

Figura 3.39, c 

Cal preparar patrons de 2, 4, 5, 10 i 20 ppm de Na 

i patrons de 5, 10, 20 i 25 ppm de K  

Fòsfor Espectrofotometria 

Figura 3.39, d 

Cal preparar patrons de 10, 20, 50 i 100 ppm de P. 

 

A  partir de la D0 es quantifica el contingut total en Fe, Cu, Mn, Cr, Zn, Ni, Pb, Cd, Ca, i Mg per 

espectofotometria de absorció atòmica, fent un calibrat previ amb patrons per cadascun dels elements 

que s’ han de analitzar (Figura 3.39 ,c i d). 

 

 

a) Espectròmetre d’absorció atòmica per a la 
determinació de Fe, Cu, Mn, Cr, Zn, Ni, Pb, Cd, Ca, i 
Mg 

 

 

b) Inserció de les mostres per ser valorades en 
metalls 
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c) Fotòmetre de flama per a la determinació de Na i K 

 

d) Espectrofotòmetre per a la determinació del P 

Figura 3.39 Procediment per l’obtenció dels metalls 

3.4.2.4  GRAU DE ESTABILITAT DE  LA MATERIA  ORGÀNICA   

El grau de estabilitat ve expressat com el percentatge de matèria orgànica resistent (MOR) respecte a la 

matèria orgànica total (MOT);  dóna informació d’interès per conèixer la estabilitat d’un material 

orgànic, i en el cas de que aquest correspongui a un producte procedent d’un procés biològic, informa 

del desenvolupament del procés ja que s’ incrementa al llarg d’aquest. És un paràmetre útil per 

determinar el possible destí del material orgànic.  

El percentatge de MOR  inclòs en la MOT  de la mostra indica com es comportarà en el cas d’una 

utilització. Així, un compost amb un elevat contingut de MOR serà adequat perquè bona part de la 

matèria orgànica romandrà en el sòl amb el pas del temps, ja que es mineralitzarà lentament de la 

mateixa forma que succeirà amb el nitrogen orgànic que conté.  

Si com a conseqüència d’altres factors no pogués anar al sòl, l’estabilitat també seria necessària per si va 

a parar a l’abocador, ja que també es valora positivament que aquesta sigui alta. 

Cal considerar que com més estable i més temps romangui un material orgànic al sòl més capacitat de 

segrest de carboni. 

a) Metodologia: 

Es pesa amb precisió de 0.1 mg, 2.5 g de mostra seca i mòlta dins d’un vas de precipitats de plàstic de 

100mL i s’hi afegeixen 12,5mL de H2SO4 al 72%. Amb l’ajut d’ una vareta de vidre es posa en contacte la 

mostra i es remena cada 15 minuts durant 3 hores (Figura 3.40). 

 

Figura 3.40  Introducció de 2,5g de mostra en un vas de precipitats de plàstic de 100ml amb 15ml H2SO4  al  72% 
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 Un cop han passat les 3 hores es traspassa el quantitativament contingut a un enlermeyer de coll 

esmerilat de 1000mL amb l’ajut de 500mL d’aigua destil·lada (Figura 3.41). 

Es col·loquen els enlermeyers en un bany de sorra en una planxa escalfadora, on s’acoblen els 

refrigerants, i es fa bullir dolçament a reflux (circulació suau de bombolles d’aire) durant 5 hores. Cal 

remenar de tant en tant, perquè no quedi mostra enganxada a les parets. Un cop passades les 5h, es 

deixa refredar (Figura 3.41). 

  

Figura 3.41 Bany de sorra de les mostres en els enlermeyers durant 5h dolçament a reflux 

Un cop fred es filtra el contingut al buit, en gresols filtrants, del num.2, prèviament tarats. S’arrosseguen 

les restes amb aigua destil·lada per tal de que no quedi res dintre de l’enlermeyer (Figura 3.42 a Figura 

3.44). Un cop s’ha abocat tota la mostra al filtre es fa la prova de sulfats, fent servir nitrat de bari 1N; en 

cas que hi hagi sulfats, es forma un precipitat blanc (sulfat de bari BaSO4), i s’haurà de continuar rentant 

amb aigua destil·lada, fins que no en quedin. Un cop s’ha acabat de filtrar, es posen els filtres amb  el 

residu a assecar a la estufa a 110ºC (entre 2 i 4 hores), es deixa  refredar en un dessecador, i es pesa 

(Figura 3.45).   

 
Figura 3.42 Sedimentació del material abans del filtrat 

 
Figura 3.43 Enlermeyer connectats a la bomba de buit 

 

Figura 3.44 Mitjançant una bomba de buit i un filtre obtenim els sòlids resistents a l’atac del àcid 
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El residu obtingut indica la quantitat de material que ha resistit l’atac, tant orgànic com mineral. 

D’aquest residu sec es fa la determinació del nitrogen orgànic, que en aquest cas serà el nitrogen 

resistent o Nitrogen no hidrolitzable (NnH) i de la matèria orgànica, que serà la Matèria orgànica 

resistent (MOR). El procediment és igual que en la determinació del nitrogen orgànic i de la matèria 

orgànica total.  

Càlculs:  

      
           

   
 
      

   
      

 

     
    

    
 

On:  

Prs= pes de residu sec posat a calcinar  

Pc = pes de gresol mes residu calcinat  

Pg = pes de gresol  

Pfs = pes de filtre mes residu sec  

Pf = pes de filtre  

Pms = pes de la mostra seca sotmesa a GE  

 

Figura 3.45  Resultat dels sòlids resistents al 

tractament àcid, en els filtres 
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4 RESULTATS I DISCUSSIÓ 

4.1 Quantificació de la generació de residus 

El seguiment de la quantificació de residus es va realitzar entre el desembre de 2011 i l’abril de 2012 a fi 

d’avaluar la quantitat de residus generats tant a la cuina com al menjador.  

A la Figura 4.1 es presenta la generació de la fracció orgànica (FO) al bar-menjador i a la cuina del 

campus durant els mesos esmenats. Els valors presentats corresponen a la massa total generada sense 

tenir en compte el nº d’apats servits o d’usuaris. 

Es pot observar com a les setmanes de la campanya intensiva de sensibilització  realitzada entre (1-12-

2011/10-12-2011) la recollida al bar-menjador va esser més gran, donat que es van separar totes les 

restes que es produïen bé pels usuaris o bé pels estudiants col·laboradors.  

Es veu també com la cuina, a causa de la baixa demanda a finals de desembre i principis de gener, va 

generar més residu que el menjador donat que les restes generades per el menjador va ser poca, i al 

mateix temps, hi ha un increment important de les restes generades per la cuina. 

Les fletxes marquen punts on la generació de la cuina i menjador varien en sentit totalment invers, 

mentre un disminueix dràsticament l’altre augmenta en la mateixa proporció i el cas contrari, on el que 

és genera a menjador i cuina varien de manera similar (vermell).  

 

Figura 4.1 Fracció orgànica generada per dia 

La Figura 4.2 mostra els kg totals de FORM recollits cada mes a diari (cuina + menjador). El promig de 

generació total de residus (FO)  al PMT va ser de 34 kg diaris, separats selectivament.   
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Figura 4.2 Fracció orgànica generada total (cuina + menjador) 

A la Figura 4.3 s’observa l’evolució de la (FO) total (cuina + menjador)  generada i el numero de menús 

servits al dia. El número de menús a finals de desembre va ser molt baix en comparació amb la resta de 

dies, coincidint en una època de baixa assistència al menjador. També, la generació de restes de fracció 

orgànica van disminuir tal i com s’esperava, però existeix un pic que es pot atribuir al fet que la cuina es 

desfà de restes guardades d’acord amb la Figura 4.1, on s’observa que el pic està produït per la cuina; en 

baixar el número de menús i haver-hi dies de festa per davant pot ser possible aquesta hipòtesi, ja que 

no es pot emmagatzemar el menjar cuit durant molts dies (Figura 4.3).  

El mes de gener coincideix amb els exàmens de final de quadrimestre a la universitat. Es nota un 

augment de demanda de menús al dia respecte el mes anterior.  

A partir del 2 de febrer varen acabar els exàmens i els estudiants agafen vacances es nota un descens 

important en el numero de menús diaris degut a l’ inici de vacances de final de quadrimestre.  

 

Figura 4.3 Número de menús diaris i kg generats (cuina + menjador) 

La Figura 4.4 indica la FO total (menjador + cuina) que es genera per persona i dia, amb una mitjana de 

0.17 kg persona i dia. Aquesta dada pot ser molt útil per preveure la generació total en funció de 

l’afluència de comensals.  
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Durant l’última setmana de desembre es dóna una situació singular que és el fet de que la cuina generés 

més residu, i coincidint amb que hi hagués molt poca gent, el que fa que hi hagi una generació per 

persona superior. 

 

Figura 4.4 kg generat per persona i dia total 

També s’ Ha dut a terme un estudi pormenoritzat tenint en compte la generació de residus de cada una 

de les diferents zones del menjador, la generació de cada zona, i si l’usuari dina amb menú o amb 

carmanyola. 

La Figura 4.5 recorda la situació dels punts de recollida que hi ha al bar restaurant del PMT a mode 

recordatori.  

 

Figura 4.5 Distribució dels punts de recollida 

La Taula 4.1 mostra el resultat de l’estudi, on es  manifesta les zones més freqüentades per estudiants 

amb carmanyola.  

Taula 4.1 Afluència de carmanyola per zona en percentatge 

  Comensals amb carmanyola per 
zona % 

zona 1 2,75 

zona 2 12,05 

zona 3 34,88 

zona 4 81,21 

zona 5 79,96 
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Les zones més properes al punt de venda dels menús, (zona 1 i 2 ) presenten poca afluència de 

comensals amb carmanyola, mentre que les més allunyades en presenten molta, arribant fins al 80% 

dels comensals a les zones 4 i 5.  

La Taula 4.2 mostra la generació promig de cada zona per dia durant un temps de 4 mesos de prendre 

dades, aquesta generació varia en funció de l’afluència de persones i de la separació selectiva que fan.  

Taula 4.2 Promig de generació per dia i zones 

Kg/dia (promig)/zona Kg/dia 

1 2 3 4 5 TOTAL 

10,58 2,78 2,12 0,68 2,36 18,52 

 

A la Figura 4.6 es constata el que s’ha vist en la Taula 4.2. Les zones 1 i 2 (13.36 Kg/dia) representen el 

72% de la generació total. En el cas de la zona 1 quasi be el 100% de la generació és de menús, mentre 

que en la zona 2 és el 90% (2.8 Kg /dia).  

Les zones 4 i 3, que són les més freqüentades per estudiants que dinen amb carmanyola, i que estan 

més allunyades del punt de venta, no passen del 15% de la fracció orgànica generada al menjador (2.36 

Kg/dia).  

La zona 5 és on dina el personal PDI i PAS, on l’ús de carmanyola és el 80% de la generació, que 

representa el 13% (2,36 Kg) del total.  

 

Figura 4.6 Percentatge recollida orgànica per zones 

A l’hora de fer els càlculs s’ha hagut de diferenciar entre el que es generava a la zona de menjador, per 

part de la separació selectiva dels usuaris, i el que es generava a la cuina. La Taula 4.3 mostra la 

generació en la zona de menjador, així com les diferències entre carmanyoles i menús. A la zona de 

menjador es generen de l’ordre de 19 Kg dia, dels quals un 21% (4 Kg) prové de carmanyola  i un 79% 

(15 Kg) prové de menús. La generació en aquesta zona per persona i dia és més alta que per carmanyola, 

0,13 Kg / dia  enfront els 0.08 Kg / dia per menús. 
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Taula 4.3 Dades de generació de FO menjador (zones: 1, 2, 3, 4, 5) 

MENJADOR 

MITJANA (Kg)  MITJANA (g) PERSONA/DIA PERCENTATGE GENERAT 

MENÚS DIA  CARMANYOLA/ DIA TOTAL DIA  MENÚS CARMANYOLA CARMANYOLA  MENÚS  

15 4 19 80 130 21% 79% 

 

Respecte la generació global (cuina + menjador), la cuina s’atribueix als usuaris que dinen amb menú.  A 

la Taula 4.4  es  mostren els resultats tenint en comte també la generació de cuina.  

Taula 4.4 Dades de generació totals (cuina+ menjador) 

TOTAL (CUINA + MENJADOR)  

MITJANA DIARIA (Kg) MITJANA (g) PERSONA/DIA PERCENTATGE QUE REPRESENTA 

TOTAL MENÚS TOTAL MENÚS 
CARMANYOLA + 

MENÚS 
CARMANYOLA MENÚS 

34 30 200 170 11% 89% 

 

Es genera un total de 34 Kg dia, dels quals 89 % (30 Kg) s’atribueixen a usuaris que dinen amb menú, i els 

que son generats per carmanyola  representen el 11 % (4 Kg) de la generació.    

La Figura 4.7 presenta la gràfica comparativa entre el que es genera amb els menús a la zona de 

menjador, respecte el que es genera tenint en compte la cuina i respecte el que es genera amb 

carmanyola al menjador, mentre que a la Figura 4.8 es mostra el que genera cada persona però en 

aquest cas es diferencia el que generen els de carmanyola i el que generen els de menú. D’altra banda, 

també es diferencia el que es genera només a la zona de menjador en menús, i el que finalment generen 

els de menú comptant  amb les restes de la cuina.  

.  

Figura 4.7 Comparativa de generació de residus segons el tipus d’hàbit, carmanyola o menú 

La mitjana per persona i dia en els de carmanyola és de 0.13 Kg i la mitjana per persona i dia en els de 

menú és de 0,20 Kg. En aquesta relació segons mostra la Figura 4.8 cal destacar l’increment per persona 
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i dia en la generació total (cuina + menjador) durant els últims dies de l’any procedents d’una major 

generació de FORM a la cuina.  

 

Figura 4.8 Kg generat persona i dia menús i carmanyola  

Segons les dades obtingudes l’afluència de persones que consumeixen menús al menjador es major, 180 

Menús/dia, que la de persones que la de persones amb carmanyola, 31 persones amb carmanyola/ dia. 

La Figura 4.9 mostra la generació de residus produïda al llarg de l’any la davallada en la generació a 

partir de la tardor de 2012 està relacionada amb el seguiment de dades del projecte ja que va permetre 

informar als responsables del bar, per la qual cosa van prendre mesures de minimització de residus. 

Aquestes mesures segurament van contemplar una millora en la precisió de les necessitats de consum 

que van repercutir sobre la generació de residus.   

 

Figura 4.9 kg cuina /mes 

 

4.1.1 Bases de Càlcul per a l’estimació de la generació de  FO   

A partir de les dades obtingudes durant el període estudiat (4 mesos) en primer lloc, es va fer una 

estima de la generació anual de FO en el campus. Aquesta estima pot ser molt útil per tal de 

dimensionar  les condicions i les necessitats per al tractament  in situ de la FO generada al campus.  
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En segon lloc es va diferenciar, per una banda la FO provinent de menjador i la FO provinent de la cuina. 

D’altra banda, es va estimar la quantitat separada al menjador, i la quantitat no separada al menjador.  

La següents fórmules representen la hipòtesi base: 

                                                 

 On:  

Generat correctament cuina : generat cuina sense errors de previsió. 

 

                                                                     

 

On:  

Kg separats menjador : Se sap que una part de la generació és separada correctament.  

Kg no separats menjador: Se sap que una part de la generació del menjador no és separada 

correctament i va a parar a la fracció resta.  

 

                                                           

On:  

FO generada total:  És la FO absoluta que genera el bar restaurant (menjador + cuina).  

Els resultats es presenten sota dos supòsits diferents:  

 1) Els kg separats i recollits en el bar del campus (menjador + cuina)  actualment (anual)  

2) Els kg separats i recollits, en el bar del campus (menjador + cuina) potencials (anual).  

Al segon cas se li anomena situació “ideal” perquè es considera que la separació es total i la generació 

de residu a la cuina és mínima. En aquesta situació “ideal”, la fórmula ha de contemplar la  FO generada  

a la cuina, al menjador  i total, en els seus respectius casos. 

També es diferencia en cada supòsit quina part és la que se separa en el menjador i la que es generada a 

la cuina (cas 1) i quina part es genera en el menjador i quina es genera a la cuina (cas 2 “ideal”).  

Feta aquesta introducció, el procediment seguit per obtenir els resultats ha estat el següent:  

Per fer la estima de la generació anual, s’han classificat els mesos en dos tipologies: mesos lectius -8 

mesos- i mesos no lectius -3 mesos-; el mes restant correspon a les vacances, i per tant no hi ha servei 

de menjador, per la qual cosa no influeix en la generació anual.  

Per classificar els mesos s’ha tingut en compte el calendari acadèmic 2011-2012 (Figura 4.10).  Els mesos 

lectius comprenen el quadrimestre de tardor (des del començament de les classes, al setembre fins 

vacances de Nadal amb els exàmens del quadrimestre de tardor), i el quadrimestre de primavera (des de 

l’última setmana de febrer fins l’última setmana de juny, amb els exàmens del quadrimestre de 

primavera). Els mesos no lectius són la resta,  descomptant l’agost.  
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Figura 4.10 Calendari acadèmic 2013 ESAB (http://www.esab.upc.edu/) 

 

El primer pas, d’acord amb les tipologies ja definides dels mesos segons el calendari, ha estat diferenciar 

la generació produïda en els mesos lectius i la generació produïda en els mesos no lectius, donat que no 

tenen la mateixa afluència de comensals. S’ha volgut obtenir uns valors representatius dels dos tipus de 

mesos esmenats tant a la cuina com al menjador.  

Generació FO en un mes lectiu a la cuina: 

Les dades de generació de residus de la cuina durant els mesos lectius va esser l’ esperada, així que no 

s’han hagut de fer correccions. S’ha calculat el promig diari de quantificació durant els mesos lectius i 

s’ha multiplicat pel número de dies hàbils d’un mes.  

Promig diari : 15,4 Kg /dia   

http://www.esab.upc.edu/
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Generació FO en un mes no lectiu a la cuina: 

Per obtenir aquests valors s’ha dut a terme el promig quantificat empíricament durant els mesos no 

lectius (16,7 Kg /dia) que són els últims 10 dies de Nadal i les tres setmanes de Febrer.  

       

   
 
              

             
  

      

              
 

 

Generació FO corregida en un mes no lectiu a la cuina: 

Per tal de corregir l’excès de generació de residu puntual a la cuina que es va produir a final de 

desembre s’ha considerat adient realitzar una estima de correcció. Es va prendre com a referència per al 

model de correcció les dades obtingudes al més de febrer, perquè és també un mes no lectiu.  

Promig generació mes de febrer:  12,2 Kg/ dia  

       

   
 
              

             
 

      

             
   

 

Aquesta variació  fa passar la generació de cuina total dels mesos no lectius de  334kg/mes a 244 kg/mes 

en les previsions.   

Generació FO en un mes lectiu al menjador :  

Per obtenir aquest valor s’ha agafat com a referència la mitjana de kg mesurats durant la campanya de 

sensibilització (CS). En aquest període (7 dies) es va comptabilitzar el total generat al bar-restaurant 

(cuina + menjador).  El resultat d’aquesta mitjana va ser de 29,32 kg de FO/dia. Aquest resultat s’ha 

multiplicat pel número màxim de dies lectius d’un mes, de manera que  s’obté els kg generats en un mes 

lectiu. 

 

        

   
 

       

          
           

 

Generació de FO separada en un mes lectiu menjador :  

Com que tota la FO produïda i estimada en l’apartat anterior no és separada al 100% s’ha realitzat 

l’estimació de la FO que se separa durant un mes lectiu en el menjador.  Per obtenir aquest valor s’ha 

agafat com a referència les mitjanes de kg recollits i mesurats durant  els mesos de gener i març  del 

2012 (40 dies) on ja no hi havia campanya de sensibilització. La mitjana que es va obtenir va ser de 18,85 

kg de FO/dia.  

Aquest resultat s’ha multiplicat pel número de dies lectius d’un mes de manera que s’obté  els kg 

separats en un mes lectiu. 
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Generació  de FO no separada en un mes lectiu menjador:  

Per obtenir aquests valors s’ha agafat com a referència les dades calculades en els dos apartats anteriors 

(Generació produïda en un mes lectiu menjador, Generació separada en un mes lectiu menjador) i la 

seva diferencia dóna el resultat en un mes lectiu de la FO no separada. 

                      

 

Obtenció del percentatge de separació mes lectiu menjador :  

Amb les dades obtingudes s’ha pogut obtenir uns percentatges de separació i no separació de la FO 

generada al menjador.  

Percentatge separat:    

                     

                           
          

Percentatge no separat:  

                           

                           
           

Generació FO en un mes no lectiu al menjador :  

Per obtenir aquest valor s’ha agafat com a referència els kg separats durant els més  de febrer (mes no 

lectiu). El resultat de la mitjana del de febrer es de 16,76 kg de FO separats /dia que mensualment són 

335 kg separats. S’ha aplicat el percentatge de separació del calculat en el mes lectiu i s’ha calculat el 

que s’ha generat.  

               

     
                     

Generació  de FO no separada en un mes no lectiu menjador:  

Per saber els kg no separats en el mes no lectiu s’ha fet la diferència entre el generat calculat, i el 

separat (obtingut empíricament). 

 

                                                                 

 

En els càlculs s’ha generalitzat a tot el campus els paràmetres de comportament,  amb això el que es vol 

dir és que no són del tot precises, perquè no són grups iguals ni en edat ni en hàbits i caldria més 

informació per millorar la precisió de predicció. 
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La Taula 4.5 mostra els resultats explicats anteriorment  que representen  els mes “tipus” en la situació 

actual, així com a la situació potencial.  

Taula 4.5. Mes tipus i mes lectiu 

 MES LECTIU MES NO LECTIU 

CUINA (ACTUAL ) 308 Kg 334 Kg 

CUINA CORREGIDA (IDEAL) 308 Kg 244 Kg 

 SEPARAT MENJADOR ( ACTUAL)  377 Kg 335 Kg 

GENERAT MENJADOR  (IDEAL) 586 Kg 520 Kg 

 

EVOLUCIO DE LA QUANTIFICACIÓ  

La Taula 4.6 mostra la generació real al menjador i a la cuina així com una estimació de la màxima de FO 

separada que es generaria si la participació en la recollida selectiva fos el 100%. 

Per estimar la FO que no s’ ha separat s’ha fet servir la següent fórmula: 

                             

   
 

                           

         
 

                           

        
 

   On:  

kg de FO separats / mes ideal = (mitjana kg de FO separats/ dia CS) * (20 dies/mes ideal) 

kg de FO separats/mes real = kg de FO separats en un mes fora de la campanya de sensibilització.  

 

Taula 4.6. Generació de FO real i estimada al menjador i cuina  

MENJADOR (Kg) CUINA (Kg) 

MES 
SEPARAT 
(empíric) 

NO SEPARAT 
(estimació) 

FO GENERADA 
(estimació) 

GENERAT 
(empíric) 

maig 2011 97,49 488,90 586,39 1148,72 

Juny 2011 132,58 453,81 586,39 953,06 

novembre 2011 98,41 487,98 586,39 288,94 

desembre 2011 319,26 267,13 586,39 337,32 

gener 2012 386,01 200,38 586,39 322,37 

febrer 2012 335,20 186,20 521,40 238,75 

març 2012 405,00 181,39 586,39 304,91 

 

 

Els kg no separats en el menjador es presenten en color vermell a la Figura 4.11, on es pot observar que 

a partir de la campanya de sensibilització s’ha produït una notable i progressiva disminució (de gener a 

febrer) de la fracció orgànica estabilitzant-se a partir d’aquest moment. Aquesta millora del 

comportament dels usuaris indica l’èxit de la campanya. Complementàriament s’observa que aquesta 

disminució ve acompanyada d’un increment de la fracció orgànica separada selectivament tant al 

menjador com a la cuina en els mesos de gener i març. La davallada del febrer ve determinada perquè 
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els primers 15 dies no són lectius i per tant hi ha una disminució molt notable d’usuaris. D’altra banda,  

durant aquest mes de febrer, la separació es manté. La cuina també planifica una menor afluència de 

persones, i genera menys residu perquè en fa menys menjar. 

 

Figura 4.11 kg/mes  separats i no separats menjador i cuina 

La Figura 4.12 mesura l’efecte i la resposta dels usuaris després de la campanya de sensibilització inicial, 

quan encara no s’havia fet el “cara a cara”. Els càlculs que es van seguir són els mateixos que en la Figura 

4.11, però també es tenen en compte les dades recollides abans de la campanya de sensibilització. 

Encara que es van penjar cartells informatius, i es van col·locar els cubells en els seus llocs 

corresponents, no va haver-hi gaire resposta per part dels usuaris. Però es veu al gràfic com a partir de 

la primera setmana del mes de desembre, que es quan es va fer la campanya intensiva la separació de 

residus va augmentar en un 350%, sent especialment destacable en el cas de la FO. 

 

Figura 4.12 Evolució de la separació selectiva de la FO al menjador (maig 2011- març 2012) 

S’observa un canvi important, però encara hi ha un 30% del que es genera que no s’està separant 

selectivament; aquest percentatge es podria disminuir amb el temps duent a terme una altra campanya. 

4.1.2 Estimació de la generació anual de FO 

A partir de les dades obtingudes en l’apartat anterior s’ha realitzat l’estimació de la generació total 

anual de FO en el campus amb l’objectiu de poder dimensionar les necessitats d’espai i d’equipaments 

per poder tractar tot aquest material “in situ” mitjançant compostatge. La secció anterior s’ha centrat 

en quantificar i estimar les quantitats mensuals, separades en dos tipus de mesos diferents (lectiu i no 

lectiu), dades que conformen una de les bases de la estimació anual.  
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Per tal d’acurar el càlcul s’ha comptabilitzat el número de dies lectius i no lectius de cada mes, els quals 

han permès obtenir  uns coeficients  específics per a cada mes (Taula.4.7). A les fraccions, el numerador 

representa el número de dies lectius o no lectius (segons cada cas) i  el denominador indica el número 

de dies hàbils (descomptant caps de setmana). La suma de tots ells en cada cas (lectiu i no lectiu) és el 

numero total de mesos de cada tipus.  

Taula.4.7 Coeficients (dies de classe del mes/ dies hàbils del mes) lectius i  no lectius per mes 

 
LECTIU NO LECTIU 

Desembre 12/20 8/20 

Gener 16/19 3/19 

Febrer 5/19 16/19 

Març 20/20 0/20 

Abril 20/20 0/20 

Maig 20/20 0/20 

Juny 15/21 6/21 

Juliol 0/20 20/20 

agost 0/20 0/20 

setembre 3/20 7/20 

octubre 20/20 0/20 

novembre 20/20 0/20 

Equivalent en 
mesos 

8 3 

 

Taula 4.8 mostra el resultat total de mesos lectius i no lectius. Es pot veure també quins d’aquests es 

van mesurar empíricament (segona columna) i quins no, i s’obté un coeficient de multiplicació que 

permet determinar els càlculs de generació anuals .  

Taula 4.8 Coeficients de mesos lectius i no lectius 

 
Nº DE MESOS TOTALS (a) 

Nº DE MESOS  MESURATS 
EMPIRICAMENT (b) 

COEFICIENT DE MULTIPLICACIÓ 
(a/b) 

NO LECTIUS 3 1,3 2,3 

LECTIUS 8 2,7 3,0 

 

A partir d’aquestes dades es pot estimar la generació de FO en el campus.  Aquesta estima es fa  

considerant dos supòsits : 

1) Separació Actual: és el nivell de recollida de FO que es fa actualment al menjador i a la cuina. 

La generació actual es calcula a partir de les dades reals obtingudes durant 4 mesos que s’aplicaran a la 

resta de mesos en que no es varen quantificar directament. En aquest supòsit veurem que la FO 

generada al menjador es el 55% del total mentre que la de la cuina és el 45% restant. 

2) Generació Potencial: és la que es generaria si es fes el 100% de recollida selectiva de FO al 

menjador. 
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La generació potencial s’ha calculat com si s’hagués separat totalment la FO del menjador. Aquesta 

diferència s’obté de comparar la generació de FO durant la campanya de sensibilització amb la generada 

en els mesos posteriors. En l’apartat anterior s’ha definit uns mesos tipus  el valor dels quals  s’han 

multiplicat pels coeficients de la Taula 4.8. 

En aquest segon supòsit, la FO generada al menjador és la més elevada (65% del total) mentre que la de 

la cuina és menor (45%). La Figura 4.13 mostra el repartiment percentual de la FO generada al menjador 

i a la cuina en els dos supòsits. 

 

Figura 4.13 Supòsits de generació de FO actual i ideal al menjador i a la cuina 

 

4.1.2.1 SEPARACIÓ ACTUAL 

La Taula 4.9 mostra l’estimació de generació actual de FO en els mesos lectius (5930 kg) i no lectius 

(1601 kg), calculada segons els coeficients explicats anteriorment. Durant el període lectiu la generació 

és més del triple que durant el període no lectiu.  Complementàriament, l’estimació  anual actual segons 

el lloc on s’origina indica que en el menjador i la cuina és 5  i 3 vegades superior respectivament durant 

els mesos lectius que durant el període no lectiu. 

 

Taula 4.9. Estimació dels kg anuals totals generats al menjador i a la cuina i durant els periodes lectius i no lectiu 

 
kg MESURATS EMPIRICAMENT MESOS 

LECTIUS  
COEFICIENT TOTAL 8 MESOS LECTIU (kg) 

MENJADOR 1137 
X 3,03 

3448 
+ 5930 

CUINA 818 2482 

       

 
kg MESURATS EMPIRICAMENT MESOS 

NO LECTIUS  
COEFICIENT TOTAL 3 MESOS NO LECTIUS (kg) 

MENJADOR 309 
X 2,26 

697 
+ 1617 

CUINA 401 904 

TOTAL 
     

7547 

 

La Figura 4.14 mostra gràficament la generació anual de FO repartida segons tipus de mes i lloc on es 

genera. 
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Figura 4.14 Generació en cada període de l’any en kg i en percentatge 

 

Amb les dades recollides durant els quatre mesos, es va poder valorar la variació de la generació de 

residus depenent de quin període de l’any es tractés. Aquestes diferències van permetre establir uns 

patrons de generació segons el període (lectiu i no lectiu). Un exemple és el fet de que hi haguessin 

classes o exàmens a la universitat, o no hi haguessin. Durant els mesos lectius el menjador representa el 

60%, mentre que en els mesos no lectius representa el 40%, el que suposa un percentatge total anual, 

del 55%. 

Actualment segons els càlculs, que són el resultat del que es genera durant els mesos mesurats 

empíricament in situ multiplicat per els coeficients pertinents, s’obté que es pot arribar a separar de 

l’ordre de 7500 kg/any de FO provinent de la separació selectiva.  

4.1.2.2 SEPARACIÓ  POTENCIAL   

La Taula 4.10 mostra els resultats generats potencials per bar-restaurant del campus (cuina+ menjador) 

aquestes dades son tretes a partir de les dades obtingudes en les bases de càlcul. S’obté els kg 

potencials generats d’un mes tipus, i es multiplica per el numero de mesos de cada tipus, el resultat es 

sumat. Cal dir que la cuina potencial dels mesos lectius es la mateixa que la cuina actual.  

En aquest cas segueix essent el triple la generació dels mesos lectius, però segons el origen veiem que 

en el menjador i la cuina els mesos lectius també son 3 vegades més que els mesos no lectius. 

Taula 4.10 Estimació de la generació potencial 

 
KG POTENCIAL  MES 

LECTIU  
Nº MESOS 

LECTIUS 
TOTAL 8 MESOS LECTIU (kg) 

MENJADOR  586 
X 8 

4732 
+ 7214 

CUINA - 2482 

 

 
KG POTENCIAL MESOS NO 

LECTIUS  
Nº MESOS 

LECTIUS 
TOTAL 3 MESOS NO LECTIUS (kg) 

MENJADOR 520 
X 3 

1560 
+ 2292 

CUINA 244 732 

TOTAL 
     

9506 

 

 La Figura 4.15 mostren els resultats  de la generació potencial en kg i en percentatge.  
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Figura 4.15 Generació  potencial en cada període de l’any en kg i en percentatge 

 

4.2 Quantificació recollida de envasos i vidre  

Paral·lelament a la quantificació de la FO es va quantificar la generació d’altres residus com els envasos i 

el vidre.  

4.2.1 Envasos  

 

Del total de residus recollits durant el període considerat, (desembre 2011 a febrer 2012) un 19% 

correspon a envasos lleugers i llaunes, que també principalment s’ha recollit a la zona 1. Un dels 

principals aspectes que cal considerar en relació als envasos és el seu volum, molt superior al de les 

altres fraccions. 

La major part dels envasos generats correspon al que s’anomena “plàstic mixt”, ja que és sobre tot 

envasos de iogurt i les seves cobertes i els embolcalls dels coberts del menú. En menor mesura s’han 

observat tetra bricks. També predominen les llaunes de beguda i algunes d’origen fèrric, provinents dels 

usuaris que porten el dinar i no dels consumidors de menú. a la Figura 4.17 podem observar els resultats 

obtinguts d’envasos des del mes de desembre fins al mes de febrer en g/persona i dia.  

 

 

Figura 4.16 Aspecte dels envasos recollits 
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La mitjana es de 28,7 g per persona i dia d’ envasos. 

 

Figura 4.17 Recollida relativitzada als usuaris d’envasos 

4.2.2 Vidre  

 

El vidre generat és majoritàriament reutilitzable. En aquest cas s’entén com a reutilitzable aquell envàs 

que és retornat a l’empresa distribuïdora, que després de sotmetre’l a un procés de rentat pot ser 

tornat ha utilitzar amb la mateixa finalitat, dins aquest grup hi ha les ampolles d’aigua i refresc servides 

amb el menú. Únicament al voltant del 2,6% del total de la recollida selectiva de vidre és reciclable, la 

resta està constituïda per ampolles de suc i en alguna ocasió vidre trencat d’algun vas o carmanyola, que 

puntualment ha afectat el pes recollit. A la Figura 4.18 es poden observar el resultats obtinguts de 

quantificació en quant a vidre, des del mes de desembre fina al mes de febrer en g/persona i dia el 

promig es de 27g /persona i dia  .  

 

 

Figura 4.18 Recollida relativitzada als usuaris d’envasos de vidre 
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4.3 Valorització de la fracció orgànica per compostatge 

4.3.1 Caracterització dels materials inicials 

En aquest apartat s’exposa els resultats que s’han obtingut dels anàlisis fisicoquímics realitzats dels 

materials inicials i la seva barreja. 

 Fracció orgànica del bar restaurant. 

 Restes vegetals, provinents de les plantes de compostatge de Torrelles de Llobregat i 

Metrocompost. 

 Barreja dels materials anteriors. 

Les propietats fisicoquímiques depenen del material d’origen i la gestió que s’ha realitzat de les 

fraccions, per tant també s’han acompanyat d’anàlisis de les mateixes fraccions però de diferent 

procedència per poder avaluar quina variació comporta respecte al nostre cas. 

S’han agafat anàlisis fisicoquímics del projecte “Compostatge de residus municipals: control de procés, 

rendiment i qualitat” (Huerta et al., 2008) on es troben les anàlisis de les mateixes fraccions que el 

present projecte però dels residus procedents de plantes de compostatge de Catalunya. 

La Figura 4.19 compara la densitat aparent de la FO generada, tant a la cuina com al menjador. Aquesta 

és una dada important ja que es útil per calcular volums i per poder fer un bon dimensionament 

posterior.  

La densitat de la cuina és 20 punts de mitjana superior a la del menjador; això indica que és més 

compacta, i que probablement està constituïda per restes amb alt contingut hídric. En aquestes 

situacions, si no es fan les barreges correctament, es poden generar problemes d’anaerobiosi i 

putrefacció durant el procés de compostatge. 

 

 

Figura 4.19 Densitat fracció orgànica (FO) de la cuina i del menjador  

A la Figura 4.20 es poden veure uns exemples de mostres de FORM i de RVT, i veiem com s’ entén les 

diferencies entre els dos materials.  

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

t/
m

3

densitat  aparent t/m3 FO 
menjador 

densitat aparent t/m3 FO 
cuina 



RESULTATS I DISCUSSIÓ 

126 
 

 

Figura 4.20 Fracció orgànica menjador (ForM) i restes vegetals. (RTV) 

 

Els resultats s’exposen en les Taula 4.11, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., Taula 4.13 

Taula 4.14. Cada fracció (FORM, RVT i barreja) s’ha dividit en dues columnes on es mostren les anàlisis 

del present projecte comparat amb les anàlisis de (Huerta et al., 2008). En el cas de la restes vegetals 

triturades s’exposa la mitjana de les anàlisis de les dues que s’han utilitzat a l’hora de fer les barreges.  

Taula 4.11 Valors inicials de pH, CE, %H i N-NH
+

4 

Mostra FORM RVT 1 FORM+RVT 

 Projecte 
Mitjanes 

Catalunya 
Projecte 

Mitjanes 
Catalunya 

Projecte 
Mitjanes 

Catalunya 

pH (1/5) 6,09 5,32 6,87 6,55 6,58 5,85 

CE (dS m-1) (1/5) 3,45 3,39 2,65 2,11 4,07 5,24 

% Humitat 67,46 70,1 33,23 29,76 57,66 56,55 

mg kg-1 N-NH+
4 soluble (1/5) s.m.s. 158 814 243 172 153 1522 

 

En relació a la mitjana de Catalunya, la FORM presenta valors superiors de pH i inferiors  de N-NH+
4 

mentre que la CE i la humitat són similars.  Les diferències observades és poden atribuir a que la FORM 

del projecte es va analitzar de manera immediata després de la seva generació. En el cas de la FORM 

mitjana de Catalunya pot ser que s’hagin iniciat els processos de descomposició durant l’estància en el 

contenidor i en la planta que impliquen disminució de pH per la formació d’àcids orgànics, condicions 

anaeròbies i generació de lixiviats, així com a l’increment del contingut en N-NH+
4 derivat de la 

desaminació de les proteïnes i altres compostos nitrogenats.   

Les restes vegetals presenten valors molt  similars per als quatre paràmetres tot i que són lleugerament 

menys àcides i amb major salinitat que les de Catalunya.  

Pel que fa la barreja s’observa que el valor mitjan de CE és menor que els de Catalunya i que el pH és 

superior. Aquest comportament seria principalment atribuïble a les diferencies en la FORM enunciades 

anteriorment i que posen de manifest que s’ ha analitzat en aquest estudi era recent recollida. Cal 

destacar el valor més elevat de N-NH+
4 en la barreja de la mitjana de Catalunya; es pot associar a la 

inclusió a la barreja de restes vegetals recirculades com a material complementari en les plantes 

industrials que presenten una mitjana de 1125 ppm (Huerta et al., 2008) davant els 172 ppm de les 

restes vegetals triturades. 
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El valor dels paràmetres inicials de la barreja estudiada es troben en el rang adequat per el procés de 

compostatge, especialment en el cas de la humitat ja que es troba entre 50-60% com recomana la 

bibliografia (Haug, 1993).  

Taula 4.12 Valors inicials de % MO, % Norg i relació C/N 

Mostra FORM RVT 1 FORM+RVT 

 Projecte 
Mitjanes 

Catalunya 
Projecte 

Mitjanes 
Catalunya 

Projecte 
Mitjanes 

Catalunya 

% MO s.m.s. 94,19 84,58 77,87 85,01 78,38 77,11 

% N org. s.m.s. 4,02 2,66 1,35 1,00 1,89 1,91 

C/N s.m.s. 12 17 29 44 21 21 

 

En relació a la mitjana de Catalunya, la FORM del projecte presenta valors més elevats de matèria 

orgànica i de N orgànic, mentre que el valor de la relació C/N és inferior. La FORM del projecte està 

millor seleccionada per la qual cosa el contingut en matèria orgànica i en nitrogen orgànic és superior 

associat a la menor presència d’impropis. El baix valor de la relació C/N indica que cal un material 

complementari per tal de poder iniciar el procés. 

Les restes vegetals triturades presenten valor més baix en matèria orgànica i relació C/N que la mitjana 

de Catalunya i valors més elevats en nitrogen orgànic. En aquest cas, cal considerar que les restes 

vegetals del projecte estan més degradades que la mitjanes de Catalunya degut a que van ser agafades 

de piles de restes vegetals que duien temps i que s’havien començat a degradar. El contingut en 

nitrogen orgànic és lleugerament superior. La relació C/N es notablement inferior a la mitjana de 

Catalunya. 

Pel que fa la barreja final els valor són molt similars per als tres paràmetres, els valors de %MO i %N org 

es troben en el rang adequat per al procés de compostatge. No obstant, la relació C/N es inferior a 

l’òptim de 30 que es recomana per iniciar el procés, pel que s’ha de tenir en compte que hi haurà 

tendència a pèrdues de nitrogen en forma d’amoníac (Burés, 1997). 

Taula 4.13 Valors  inicials de Nutrients 

Mostra FORM RVT 1 FORM+RVT 

 Projecte 
Mitjanes 

Catalunya 
Projecte 

Mitjanes 
Catalunya 

Projecte 
Mitjanes 

Catalunya 

% P s.m.s. 0,30 0,60 
0,06 0,13 0,12 0,50 

% K s.m.s. 1,27 1,15 
0,93 0,66 1,09 0,98 

% Na s.m.s. 0,90 0,67 
0,15 0,09 0,49 0,88 

% Ca s.m.s. 0,17 3,34 1,45 2,52 0,61 4,45 

% Mg s.m.s. 0,06 0,26 0,30 0,20 0,22 0,31 

% Fe s.m.s. 0,16 0,10 0,35 0,24 0,37 0,35 

 

La FORM del projecte presenta valors inferiors en P, Ca i Mg i superiors en Na. La fracció vegetal 

triturada presenta valors inferiors en P i Ca principalment i superiors en K. Respecta a la barreja cal 
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destacar els valors superiors en P, Na i Ca de les mostres procedents de les plantes industrials, aspecte 

que també es pot relacionar amb la presència de recirculat. 

L’alt contingut de Ca es pot atribuir a que es tracta de l’element secundari més abundant en les plantes i 

la seva acumulació en els teixits vegetals augmenta en sols calcaris i amb aigües riques en Ca tal i com 

succeeix en ambients mediterranis. 

Taula 4.14 Valors inicials de Metalls 

Mostra FORM RVT 1 FORM+RVT 

 Projecte 
Mitjanes 

Catalunya 
Projecte 

Mitjanes 
Catalunya 

Projecte 
Mitjanes 

Catalunya 

mg kg¯¹ Zn  s.m.s. 20 50 
55 40 46 98 

mg kg¯¹ Mn s.m.s. 5 35 
93 63 77 104 

mg kg¯¹ Cu  s.m.s. 3 15 
19 13 15 30 

mg kg¯¹ Ni  s.m.s. <1 2 10 3 9 7 

mg kg¯¹ Cr  s.m.s. nd(*) 3 5 2 7 10 

mg kg¯¹ Pb  s.m.s. <1 6 11 8 12 18 

mg kg¯¹ Cd  s.m.s. nd(*) 0,36 nd(*) 0,27 nd(*) 0,24 

(*) no detectable 

El contingut en metalls de la FORM del estudi en comparació amb les mitjanes de Catalunya es més baix 

en tots el casos, aquesta diferencia podria derivar del contingut d’impropis presents en aquesta fracció, 

ja que en el cas del estudi, la FORM es neta o no te impropis i en les mitjanes de Catalunya si que en 

alguns casos les mostres de FORM presentaven certs nivells d’impropis. Aquest impropis al estar en 

contacte amb la FORM i pels processos químics de descomposició intercanvien  compostos uns amb els 

altres. 

En el cas de les RVT el contingut en metalls és lleugerament més elevat en la mostra del projecte menys 

en el Cd. Aquest fet pot derivar de que en el estudi es va comptar amb restes vegetals triturades que es 

trobaven a piles en descomposició, mentre que el cas de la mitjana de Catalunya provenien de restes 

vegetals recent triturades. Pel fet que hagin estat descomponent-se, es produeixen processos químics 

que poden afavorir el bescanvi de components i promoure la contaminació per metalls. 

El contingut en metalls de la barreja del projecte és més baix en comparació a les mitjanes de Catalunya; 

aquest fet es pot atribuir a dues causes anteriorment descrites que són els nivells d’impropis que 

contaminen les fraccions de la barreja i per altre banda en el cas de les mitjanes de Catalunya la 

utilització de restes vegetals recirculades amb el contingut en metalls superior. 

 

4.3.2 Balanços de massa 

A continuació es mostren els balanços màssics dels dos compostador per apreciar la reducció de la 

massa. Per a realitzar aquest balanç s’ha considerat la massa inicial de la barreja fins que es va emplenar 

el compostador (tasca que es va realitzar en tres dies) i la massa a final de maduració just abans de 

garbellar i separar el compost del rebuig (restes vegetals que no han estat prou transformades de mida 
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de partícula superior a 10 mm). Es considera a l’inici del procés els kg de MO, MM i aigua i al final  del 

procés aquests mateixos així com les pèrdues en aigua i matèria orgànica. 

 

Figura 4.21 Balanç màssic compostador C3 

A la Figura 4.21 i Figura 4.22 s’aprecia que el procés de compostatge ha reduït la massa total del 

compostador 3 en 37,65 kg que correspon a 40,22% de la massa total inicial. La matèria orgànica s’ha 

perdut en un 53%. En el compostador 4, la pèrdua de massa ha estat de 36,63 kg, que suposa un 39,54% 

de la massa total inicial, mentre que la matèria orgànica s’ha perdut un 49%. Les variacions en contingut 

en aigua són tant degudes a l’activitat metabòlica i evaporació com a l’addició d’aigua per mantenir les 

condicions d’humitat adequades per als microorganismes. 

 

 

Figura 4.22 Balanç màssic dels compostador C4 

El rendiment del procés es pot determinar com la massa final respecte la massa inicial. En el cas del 

compostador 3 correspon a 59,78% sobre matèria humida i en el cas de compostador 4 a 60,46%.  
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En el procés de garbellat del material de final de maduració es van obtenir 33,60 kg de compost i 21,35 

kg de rebuig en el compostador 3 i 37,20 kg de compost i 20,20 kg de rebuig en el compostador 4. Si es 

calculen els rendiments de compost respecte la barreja resulta de 36% en el compostador 3 i de 40% en 

el compostador 4. Si es calcula el rendiment sobre matèria seca del compost s’obté un 39% per al 

compostador 3 i un 46% per al compostador 4. 

4.3.3 Evolució dels diferents paràmetres al llarg del procés  

En aquest apartat s’estudia l’evolució del procés de compostatge dels diferents paràmetres de control 

que s’ha anat realitzant el seguiment per entendre de forma global com ha succeït  i poder identificar els 

diferents processos que implica  

4.3.3.1 TEMPERATURA COM INDICADOR DE L’EVOLUCIÓ DEL PROCÉS  

L’evolució de la temperatura és un reflex de l’activitat dels microorganismes. Al llarg de les etapes del 

procés de compostatge (Figura 4.23) participen diferents microorganismes que són els encarregats de 

transformar el residu orgànic en compost.  

 

Figura 4.23. Etapes del compostatge segons temperatura (Font: Facultat de ciències de la UCD) 

La Figura 4.24 i Figura 4.25 mostra l’evolució de la temperatura en els dos compostadors dels quals s’ha 

fet el seguiment. Es poden  observar les diferents fases en que es trobava el material. Es produeix una 

primera etapa mesòfila molt curta, molt més en el compostador 3 que en el 4, seguida de la fase 

termòfila, que assoleix temperatures de 70ºC en tots dos compostadors per després disminuir  fins a 

rangs mesòfils. No obstant, es poden destacar pics de temperatura associats a l’addició d’aigua i al 

volteig del material, que tots dos contribueixen a revifar el procés. Durant el més de febrer es va 

registrar una temperatura ambient al voltant de 10ºC durant dues setmanes; com que el volum de 

material contingut dins del compostador és petit comparat amb el d’una pila de compostatge industrial, 

fa que la temperatura exterior afecta a la temperatura interior del compostador. 
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Figura 4.24 Evolució de la temperatura del compostador C3 

 

Figura 4.25.Evolució de la temperatura del compostador C4 

 

4.3.3.2 EVOLUCIÓ DE LA MASSA  

Al llarg del procés de compostatge el material inicial va acumulant pèrdues per l’evaporació d’aigua i 

l’alliberació de gasos degut als processos químics de degradació i de mineralització de la matèria 

orgànica. Durant els primers dies augmenta la massa degut a l’addició de material fins emplenar el 

compostador i posteriorment, els increments puntuals de la massa són deguts a l’addició d’aigua per 

mantenir les condicions òptimes d’humitat. 

Una de les funcions del compostatge és la reducció de volum i massa al final del procés que sofreix el 

residu inicial per acabar transformant-se en l’adob orgànic que és el compost, on part de la matèria 

orgànica s’ha mineralitzat (transformant-se en CO2 i vapor d’aigua) i part s’ha transformat en matèria 

orgànica estable. 

La primera setmana va anar augmentant la massa a mesura que s’anava omplint de residu els 

compostadors. En el cas del compostador 4 (Figura 4.27) abans d’estar carregat completament va sofrir 

una davallada puntual en la massa de 5.4 kg que es pot atribuir a que durant dos dies no es va afegir 

material i probablement va anar acompanyat d’una degradació molt intensa. 
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Figura 4.26. Evolució de la massa del compostador C3 

 

Figura 4.27. Evolució de la massa del compostador C4 

Una vegada omplerts els compostadors, i dins de l’etapa termòfila, la massa sofreix la degradació més 

intensiva en els dos compostadors i s’observa una davallada pronunciada de la massa tot i que s’ha 

aportat aigua. Com s’observa a Figura 4.26 el compostador 3 baixa 24,2 kg de massa i el compostador 4 

baixa 28,6 kg; a partir d’aquest moment tots dos compostadors van entrar en fase de refredament. 

Durant el període de refredament la massa va sofrint oscil·lacions per l’aportació d’aigua però la 

tendència de tots dos compostadors es anar degradant la matèria orgànica en un període més llarg. Una 

vegada que es deixen de fer aportacions d’aigua s’observa que en tots dos la massa baixa alhora que 

entra en la fase de estabilització, durant aquest període la massa del compostador 3 es redueix 10 kg i la 

del compostador 4 en 5,6 kg. Finalment, durant la fase d’estabilització la disminució de massa es més 

constant i només hi ha dos pics on puja degut a l’aportació d’aigua; en el cas del compostador 3 la 

reducció es de  8,2 kg i en el cas del compostador 4 de 11 kg. 

4.3.3.3 EVOLUCIÓ DE LA DENSITAT APARENT 

La tendència de la densitat aparent és augmentar al llarg del procés degut a la reducció de partícula i a 

la mineralització i pèrdua de matèria orgànica. El residu inicial es compon de la FORM i restes vegetals 

barrejades que encara mantenen algunes de les seves formes (trossos de fruita, restes de carn,...) i es 
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poden diferenciar els diferents materials i colors, la qual cosa indica que es tracta de material  molt 

heterogeni. A mida que avança el procés es va descomponent en molècules més senzilles i el material 

perd les diferents coloracions cap a una cloració marronosa més homogènia (Figura 4.28), i en aquesta 

fase també hi participen altres organismes com artròpodes que  van triturant els terrossos més grans en 

d’altres més petits que ocupen l’espai porós i  en conseqüència la densitat aparent augmenta. 

 

Figura 4.28. Evolució del residu en el compostatge 

 

La densitat aparent dels dos compostadors manifesta una tendència a augmentar, passant dels 284,9 

kg/m3 als 392,4 kg/m3 en el C3 (Figura 4.29) i de 245,8 kg/m3 a 362,0 kg/m3 en el C4 (Figura 4.30). Les 

variacions intermèdies que s’observen estan relacionades normalment amb l’addició d’aigua, que 

suposa un augment de la densitat aparent del material. Els voltejos incideixen en l’afavoriment de 

l’evaporació d’aigua i alhora en la compactació, ja que recoloquen el material, que ha disminuït de 

partícula, i que ocupa els espais buits. Per comprovar l’augment de la densitat, s’ha calculat la densitat 

seca de cada compostador en les respectives gràfiques afegint una línea de tendència, tant en el 

compostador 3 com en el compostador 4 la densitat seca tendeix a augmentar a mida que avançar el 

procés. 

 

Figura 4.29. Evolució de les densitats del compostador C3 
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Figura 4.30. Evolució de la densitats del compostador C4  

4.3.3.4 HUMITAT, pH,  CONDUCTIVITAT,  NITROGEN AMONIACAL. 

La humitat dels compostadors te una evolució irregular degut a que al llarg del procés s’anava aportant 

aigua per mantenir-la entre 55-65%, l’acció dels microorganismes fa elevar les temperatures amb la 

conseqüència que s’evapora aigua i baixa la humitat. Com es pot apreciar al llarg de l’evolució trobem 

fortes baixades d’humitat que corresponen a períodes de gran activitat, per poder mantenir aquesta 

activitat s’aplicaven regs que feien pujar a 60% però finalment la humitat començar a reduir-se en els 

conjunts dels compostadors a mida que també es redueix l’activitat dels microorganismes. Com que es 

tenia la massa total del material i el contingut en aigua es va poder calcular la quantitat d’aigua 

necessària per poder arribar a l’interval desitjat. Durant les primeres fases del procés degut a la forta 

degradació i a l’addició d’aigua s’observen variacions intenses de la humitat. El compostador 3 es mou 

entre el 58% com a màxim mentre que el compostador 4 arribar al 67% desprès d’haver estat en 

condicions de molt baixa humitat; en aquest cas, malgrat que es podrien haver provocat condicions 

anaeròbiques s’observa que disminueix ràpidament la humitat deguda a que s’ha consumit en el procés 

per l’activitat microbiana. Al final del procés s’observa que hi ha hagut l’última aportació d’aigua i 

s’assoleixen humitats entorn al 50%. 

 

Figura 4.31. Evolució de la humitat 

L’evolució del pH dels compostadors tenen un comportament semblant. Al inici del procés i tenint en 

compte que el pH de la barreja inicial es una mica àcid degut a que el material es molt heterogeni i amb 
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humitat elevada, aquest conte àcid orgànics que es formen el la descomposició per falta d’oxigen, quan 

començar l’activitat dels microorganismes aquest àcids son consumits per aquest amb la conseqüència 

que puja el pH, però com el material encara es fresc i degut a la heterogeneïtat i a les aportacions 

d’aigua encara hi ha zones amb falta d’oxigen pel que es formen àcids orgànics que baixen el pH en tots 

dos compostadors. 

 A partir d’aquesta primera baixada tots dos compostadors tenen una pujada de pH, en el cas del 

compostador 3 fins a quasi 8 i en el cas del compostador 4 quasi a 9. Aquests pics es corresponen amb 

valors també elevats de nitrogen amoniacal, com es veurà posteriorment, que es troben lligats a 

emissions d’amoníac responsables de l’augment de pH. La disminució posterior es pot atribuir a la 

creació de zones anaeròbies per l’addició d’aigua i posteriorment s’observa una estabilització del 

procés; i finalment tots dos compostadors assoleixen valors lleugerament bàsics.  

 

Figura 4.32. Evolució del pH 

 

L’evolució de la conductivitat elèctrica (CE) en els compostadors clarament tendeix a pujar com s’ha 

explicat anteriorment degut a la descomposició i mineralització del material, que augmenta la 

concentració salina i augment relatiu de la matèria mineral. 

A l’inici del procés es pot observar una pujada de la CE en tots dos compostadors ja que s’està 

descomponent molt ràpidament la matèria orgànica alliberant sals entre l’etapa mesòfila i termòfila 

(especialment nitrogen amoniacal) i a variacions en el contingut d’humitat. 

Durant el mes de gener s’observa un període d’alt i baixos en la concentració de sals. El fet que 

disminueixi la CE és atribuïble a que en fer regs es dilueix el contingut en sals. 
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Figura 4.33. Evolució de la conductivitat elèctrica 

L’evolució del nitrogen amoniacal és diferent entre els dos compostadors. El compostador 3 presenta 

una evolució normal, amb un màxim al voltant de 1500 ppm durant la fase de descomposició que baixa 

fins a menys de 500 ppm al final. En canvi, el compostador 4 presenta un augment molt fort durant els 

primers estadis, assolint valors de més de 5000 ppm; això es pot atribuir a la transformació de la 

proteïna i conseqüent alliberació d’amoníac. Això estaria en consonància amb els valors observats de pH 

i de CE. La raó per la qual es perd aquest nitrogen es trobaria en la baixa relació C/N que es va establir a 

l’inici del procés. Malgrat que les mostres de barreja es poden considerar similar, com que la introducció 

de material en els compostadors es va fer durant dies diferents i en diversos dies, pot ser que en el cas 

del compostador 4 s’hagués produït una aportació de materials més proteics que en el compostador 3. 

 

 

Figura 4.34. Evolució del nitrogen amoniacal 
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4.3.3.5 MATÈRIA ORGÀNICA,  NITROGEN ORGÀNIC I RELACIÓ C/N 

Per analitzar l’evolució d’aquests paràmetres només s’han considerat tres punts: inici de procés, final de 

descomposició i final de maduració, que indicarien l’evolució en les tres fases principals. 

La Figura 4.35 indica l’evolució de la MOT. Es veu com a mida que avança el procés els dos 

compostadors presenten una tendència similar. En degradar-se els materials hi ha una pèrdua de 

matèria orgànica de forma continua, en forma de CO₂ i H₂O sobretot, que és més pronunciada a la fase 

descomposició mentre que a la fase de maduració, quan comença l’estabilització, es veu una reducció 

de la MOT total en percentatge més petita fins a final de procés. 

 

Figura 4.35 Evolució percentatge MOT 

L’evolució de la matèria orgànica resistent (MOR) i de la matèria orgànica degradable (MOD) 

representen com evoluciona la matèria orgànica total (MOT). A l’inici del procés en la etapa de 

descomposició, hi ha una disminució molt pronunciada del tant per cent de MOD fins a mig procés 

(Figura 4.36), alhora hi ha un augment en el tant per cent de MOR però amb un pendent més moderat 

que l’anterior (Figura 4.37); aquesta evolució indica que dins de la MOT s’està degradant la MOD per 

l’acció dels microorganismes i hi ha part de matèria que passa a formar part de la MOR en estructures 

dels propis microorganismes o molècules més complexes que es formen durant el procés. Altra part es 

perd per alliberació de CO2 com a resultat de la descomposició tant en un compostador com a l’altre. 

Després comença l’etapa d’estabilització des de mig procés fins a final de maduració. Durant aquesta 

fase, la descomposició s’alenteix i l’evolució tant de la MOD com la MOR s’estabilitza. Es pot apreciar 

que la MOD segueix degradant-se lentament i part d’aquest passa al tant per cent de MOR que creix 

lleugerament.  

 

Figura 4.36. Evolució de la matèria orgànica degradable 

 

Figura 4.37. Evolució de la matèria orgànica resistent 
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Grau d’estabilitat 

El grau d’estabilitat es el coeficient del tant per cent de MOR entre el tant per cent de MOT, la Figura 

4.38 representa els resultats del grau d’estabilitat. De l’inici del procés fins al mig procés  l’evolució de 

GE en els dos compostadors és similar, a mida que es degrada la matèria orgànica total part es perd i 

altre passa a formar part d’estructures orgàniques poc degradables representades per la MOR. A 

conseqüència, el grau d’estabilitat augmenta ja que es redueix la matèria orgànica degradable mentre 

que augmenta la resistent; així, al final de la descomposició, el grau d’estabilitat assoleix un valor de 

39,60% en el compostador 3 i de 41,84% en el compostador 4.  

A partir de mig procés, hi ha una tendència a 

augmentar en el compostador 3 i a disminuir 

lleugerament en el compostador 4. No obstant 

es pot considerar que el grau d’estabilitat es 

manté en els dos compostadors  entorn el 41% 

perquè la variació es molt petita en relació al 

temps. Durant la fase de maduració, s’hauria 

de propiciar les condicions per tal que el GE 

arribes a valors del 50% considerats com a 

propis d’un compost estable.  

El resultat obtingut d’aquest compostadors 

indica que, en quant a GE, el procés s’hauria d’haver allargat en el temps fins assolir el valor del 50%. 

Amb un bon maneig (reg i volteigs) del material durant més temps s’hagués aconseguit aquesta 

estabilització. 

En la Figura 4.39 es mostra la evolució del 

contingut en nitrogen orgànic en el procés; el 

contingut augmenta durant la primera fase del 

procés en tots dos compostadors però de 

manera més acusada en el compostador 3. 

Aquest increment és més discret en el 

compostador 4 on cal recordar que es va 

perdre molt nitrogen en forma d’amoníac. 

Durant la fase de maduració en el 

compostador 3 es percep encara un lleuger 

increment en el seu contingut i una suau 

baixada en el compostador 4. 

El C4 partia amb un N orgànic molt elevat i a més a més una menor proporció de restes vegetals.  Això 

ha pogut provocar més pèrdues durant el procés degut a una baixa relació C/N inicial. Aquests resultats 

concorden amb els observats en nitrogen amoniacal.  

En el cas del nitrogen a diferencia del que succeeix amb la matèria orgànica, no interessa que els seus 

valors en qualsevol de les seves formes disminueixi perquè esta indicant pèrdues de nitrogen i no 

incorporacions dins del material. La Figura 4.40 presenta l’evolució del nitrogen hidrolitzable; en el 

compostador 3 es veu un increment d’aquest al llarg del temps la qual cosa indica una transformació 

 

Figura 4.38 Grau d’ estabilitat  
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però no una pèrdua del nutrient com es pot observar en el compostador 4 on durant la fase de 

descomposició es produeix una davallada molt important que esta d’acord amb les altres observacions 

de nitrogen orgànic i amoniacal. La Figura 4.41 indica que el nitrogen no hidrolitzable augmenta de 

manera important durant la fase de descomposició. 

En relació al comportament del nitrogen cal remarcar la importància de la presencia de restes vegetals 

durant el compostatge. En el cas del compostador 4 la menor proporció de restes vegetals pot haver 

propiciat la disminució de nitrogen hidrolitzable. 

 

 

Figura 4.40 Evolució del nitrogen hidrolitzable 

  

 

 

Figura 4.41 Evolució del nitrogen no hidrolitzable 

  

La Figura 4.42 representa el percentatge de Nnh respecte el N orgànic,  on es veu clarament com va 

augmentant a mesura que  passa el temps, per la formació de estructures húmiques. Al començament 

representa un 23% i en el final de maduració representa un 44%. Malgrat les diferències entre els 

comportaments dels nitrògens en els dos compostadors, la relació entre aquests és molt similar així com 

l’evolució que presenten. La disminució que s’observa en el compostador 3 es deguda a un augment del 

percentatge de nitrogen orgànic durant la fase de maduració. 

 

Figura 4.42  % Nnh/Norg 

Els valors inicials de la relació C/N per a tots dos compostadors va ser inferior al considerat com a 

òptima per inici de procés degut a la qualitat de les restes vegetals triturades utilitzades, el valor de les 

quals ja era inferior a 30. La seva evolució coincideix amb la descomposició del material; de l’inici a mig 

procés es degrada gran part de la MOT coincidint amb una gran alliberació de CO₂ mentre que el 

percentatge de nitrogen orgànic augmenta, fet que explica la disminució de la relació C/N al llarg del 
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procés. En el segon període, degut a que la descomposició de la MOT s’alenteix també es pausa la 

baixada de la relació C/N. Al final del procés, tots dos compostadors assoleixen una relació C/N de 12, 

valor que estaria d’acord amb la bibliografia per a materials de final de procés.  

 

Figura 4.43.Relació C/N 

Es poden comparar els resultats obtinguts amb la d’una de les plantes de compostatge de Catalunya, 

Torrelles de Llobregat 

A la Taula 4.15 es presenta l’evolució de diversos paràmetres al llarg del procés de compostatge 

industrial de fracció orgànica recollida selectivament i barrejada amb restes vegetals triturades. La 

durarda de tot el procés és de 100 dies mentre que la durada del procés realitzat en aquest projecte ha 

estat d’uns 120 dies. En relació a un procés industrial els resultats obtinguts quan a estabilització son 

inferiors degut a la menor intensitat amb la qual es produeix. Cal destacar que en el procés industrial es 

produeix una disminució molt més forta de MOT que condueix a un augment del GE superior que 

l’aconseguit que en l’experiència de compostatge; una situació similar succeix amb la relació % 

Nnh/Norg.  

Taula 4.15. Evolució d’alguns paràmetres durant el compostatge industrial a la planta de Torrelles de Llobregat (Saña i Soliva, 

1987) 

  1 2 3 4 5 

Edat 0 dies 7 dies 25 dies 40 dies 100 dies garbellat 

%MO 68,15 64,83 65 64,77 49,29 

%Norg 2,65 3,13 2,66 2,86 2,58 

%MOR 24,2 24,95 27,2 27,75 26,5 

%GE 35,7 38,65 41,9 42,9 54,5 

%NnH 0,97 0,91 0,95 0,99 1,79 

% NnH/Norg 36,60 29,07 35,71 34,62 69,38 

 

4.3.4 Caracterització del producte final 

La Taula 4.16 presenta els resultats de la caracterització del compost obtingut als dos compostadors i 

s’observen valors molt similars per a tots dos processos. Dels resultats trobats cal destacar els elevats 

valors de la humitat i de la MOT, que indiquen que si el procés s’hagués allargat s’haguera reduït la 

humitat i la matèria orgànica. El GE es inferior a 50% la qual cosa també corrobora aquesta observació. 
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Taula 4.16 Caracterització del compost obtingut 

                                              COMPOST C3 COMPOST C4 

pH (1/5) 7,32 7,45 

CE (dS m-1) (1/5) 6,82 7,76 

% Humitat 41,51 44,40 

mg kg-1 N-NH+
4 soluble (1/5) s.m.s. 482 459 

   

% MO s.m.s. 64,94 64,54 

% N org s.m.s. 2,62 2,65 

C/N s.m.s. 12 12 

% MOR s.m.s. 28,87 29,02 

% GE s.m.s. 44,46 44,97 

% NnH s.m.s. 1,16 1,17 

% NnH/Norg s.m.s. 44,42 44,20 

   

% P s.m.s. 0,50 0,56 

% K s.m.s. 1,10 1,18 

% Na s.m.s. 0,73 0,90 

% Ca s.m.s. 1,26 1,51 

% Mg s.m.s. 0,36 0,40 

% Fe s.m.s. 0,71 0,67 

   

mg kg-1  Zn s.m.s. 75 A 78 A 

mg kg-1  Mn s.m.s. 133 116 

mg kg-1  Cu s.m.s. 26 A 25 A 

mg kg
-1

  Ni s.m.s. 12 A 11 A 

mg kg-1  Cr s.m.s. 5A 6 A 

mg kg-1  Pb s.m.s. 21 A 18 A 

mg kg-1  Cd s.m.s. Nd A Nd A 

 
En relació a la normativa es el RD 824/2005 que regula les característiques del compost (Taula 1.5), la 

humitat es troba per sobre del límit establert i la matèria orgànica expressada sobre mostra humida 

(percentatge en massa) són del 38,02% i 36,14% respectivament ambdós valors per sobre del 35% 

establert com a mínim, la relació C/N també es troba dins d’aquesta norma en ser inferior a 20. En 

relació al contingut en metalls pesants el producte es pot classificar com a classe A (Taula 4.17). 
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Taula 4.17 Limitacions RD 824. Metalls pesants i micronutrients 

 
Metall pesat 

LÍMITS DE CONCENTRACIÓ 
Sòlids: mg/kg de matèria seca. 

Líquids: mg/kg 

Classe A Classe B Classe C 

Cadmi 0,7 2 3 

Coure 70 300 400 

Níquel 25 90 100 

Plom 45 150 200 

Zinc 200 500 1000 

Mercuri 0,4 1,5 2,5 

Crom (total) 70 250 300 

Crom (VI) 0 0 0 

 
Comparant els resultats obtinguts amb mitjanes de compost de fracció orgànica produïdes a Catalunya 

(Taula 4.5) les mostres obtingudes en aquesta experiència de compostatge presente un pH, una CE i un 

contingut en nitrogen amoniacal més baix, mentre que el percentatge de MOT i humitat són clarament 

més alts. Els valors de MOR i Nnh són del ordre però el grau d’estabilitat i la relació Nnh/Norg són més 

baixos degut als valors superiors de MOT i Norg. 

El resultats de N orgànic es adequat, donat que segons els experts, un percentatge de Norgànic superior 

al 1,8%  sms és beneficiós per el sòl, perquè no absorbeix N, sinó que allibera (Silva, 2012). 

En relació als nutrients s’observen valors més baixos de Ca i una mica més alts en Na mentre que la resta 

són molt similars. Els valors en metalls pesant són en general més baixos en les mostres de compost 

obtingudes en la prova pilot. 

Taula 4.18 Caracterització compost mitjanes de Catalunya 

 
  

                                              
Compost 
Catalunya 
  
  

 
dS m-1 % mg kg-1 s.m.s. 

 
% s.m.s. 

  
pH 

(1/5) 
CE 

(1/5) 
Humitat 

N-NH+
4 soluble 

(1/5)   
MO  N org  MOR  GE  NnH  

 
C/N  

8,1 8,6 26,61 1341 
 

60,57 2,07 25,52 42,35 1,07 
 

14,87 

             

% s.m.s. mg kg-1  s.m.s. 

P K Na Ca  Mg  Fe  Zn  Mn  Cu  Ni Cr Pb  Cd 

0,58 1,22 0,69 6,16 0,49 0,77 176 139 64 11 12 67 0,35 
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4.3.5 Balanç de massa i altres components dels productes obtinguts  

En aquest apartat es fa una comparació del producte final (compost ) amb el recirculat, (RCV) que és la 

part que no passa per el sedàs. A partir de la massa recollida en cada tipus de material i de la 

concentració s’ha calculat la massa de cadascun dels components (Taula 4.19). La proporció de la massa 

de recirculat respecte massa de compost és una mica superior en el cas del compostador 3 (0,65) que en 

el 4 (0,54), el que indica que en el 3 s’ha separat més resta vegetal tritura que no ha estat incorporada 

en la massa de compost i que a més a més era el que inicialment tenia més resta vegetal. 

Taula 4.19. Concentració i distribució de components entre compost i recirculat per als dos compostadors 

 Compostador 3  Compostador 4 

                                              COMPOST: 33,60 kg RCV: 21,35 kg  COMPOST: 37,20 kg RVC: 20,20 kg 

 % sms kg % sms kg  % sms kg % sms kg 

Humitat 41,51 13,95 35,27 7,53  44,40 16,52 36,18 7,31 

MO  64,94 12,76 76,04 10,51  64,54 13,35 77,06 9,93 

N org  2,62 0,52 1,87 0,26  2,65 0,55 1,77 0,23 

MOR  28,87 5,67 28,69 3,96  29,02 6,00 27,60 3,56 

NnH  1,16 0,23 0,82 0,11  1,17 0,24 0,76 0,10 

 % sms g % sms g  % sms g % sms g 

P  0,50 43 1,30 79  0,56 52 1,41 80 

K  1,10 215 0,84 116  1,18 245 0,92 119 

Na 0,73 144 0,65 90  0,90 185 0,81 105 

Ca  1,26 247 1,37 190  1,51 311 1,67 215 

Mg  0,36 70 0,23 32  0,40 83 0,22 29 

Fe  0,71 140 0,33 46  0,67 139 0,17 22 

 mg kg-1  ms mg mg kg-1  ms mg  mg kg-1  ms mg mg kg-1  ms mg 

Zn  75 1480 55,84 772  78 1606 57,18 737 

Mn  133 2607 55,34 765  116 2392 57,01 735 

Cu  26 506 16,16 223  25 524 14,41 186 

Ni  12 234 8,09 112  11 233 7,03 91 

Cr  5 98 2,66 37  6 117 3,36 43 

Pb  21 404 8,59 119  18 369 7,36 95 

 

Les proporcions fetes entre recirculat i compost per als components de la Taula 4.19 no mantenen 

exactament les proporcions de la massa total encara que en general és en el compost on s’acumula la 

major part de tots els components en termes absoluts. D’altra banda  cal destacar que els metalls 

pesants, el Fe i el Mg presenten proporcions inferiors a 0,65 i 0,54 respectivament per als compostadors 

3 i 4 mentre que el P es troba en major quantitat absoluta en el recirculat. Això es pot atribuir al fet que 

el P es present en els ossos i closques dels animals, que molts cops no passen els sedassos i formen part 

més del recirculat que no pas del compost. 
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4.3.5.1  TEST D’AUTOESCALFAMENT  

A  la Figura 4.44 i a la Figura 4.45 s’observa el resultat del  test d’autoescalfament, metodologia per 

estimar l’estabilitat del compost.  

Es van realitzar dues repeticions de cada compost i es pot observar que l’increment de temperatura 

neta (T vas- T ambient) de les mostres en relació a la Taula 4.20 indica que per aquesta metodologia es 

tracta de compost estables perquè les temperatures  es troben per sota de 20ºC d’increment de 

temperatura neta i per tant es classifiquen en les classes IV i V.  

En el cas del compostador 4 les dues repeticions són lleugerament diferents de manera que un es 

classifica en classe IV i l’altra en classe V, però atès que una de les repeticions assoleix una temperatura 

més alta es considera que és la correcta i per tant la mostra en conjunt s’hauria de classificar com a 

classe IV. 

 

 

Figura 4.44 Corba T neta mostres de compost analitzades C3 

 

 

Figura 4.45 Corba T neta mostres de compost analitzades C4 
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Taula 4.20 Classificació de l’estabilitat (TMECC, 2002) 

Increment màxim de temperatura 
neta 

Classe Tipus de compost 

<10ºC V Estable 

10-20ºC IV Estable 

20-30ºC III Actiu 

30-40ºC II Actiu 

>40ºC I Fresc 

 

4.3.5.2 GRANULOMETRIA   

La granulometria mesura la distribució de les partícules del compost. Segons la normativa (RD 

824/2005), els requisits en relació a la granulometria són: 

- el 90% de les partícules hauria de passar per un sedàs de 25 mm.  

- les pedres i graves amb diàmetre superior a 5mm han de ser inferiors al 5%.   

- les impureses de diàmetre superior a 2mm han de ser inferiors al 3%. 

A la Figura 4.46 i a la Figura 4.47 es veuen els resultats en quant a granulometria dels compostadors C3 i 

C4. Els resultats indiquen que el compost estaria dintre de la norma general que es demana per poder 

comercialitzar el producte com a tal, ja que en els dos casos, el 90% del producte passa per un sedàs de 

25mm.    

La suma de les fraccions inferiors a 6,3 mm és de 93% en el compostador 3 i 89% en el compostador 4, 

aquests percentatges de partícules fines són elevats atès que el compost es va obtenir per garbellament 

del material de final de maduració a 10mm. 

En cap dels dos casos hi ha partícules superiors a 25 mm raó per la qual es compleix amb els requisits del 

RD 824/2005. 

 

Figura 4.46 Granulometria compost C3 
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Figura 4.47 Granulometria compost C4 

 

4.4 Estimació del dimensionament per al tractament de tota la FO generada 

al bar 

 

Per a l’estimació de l’obtenció de dades per a calcular el volum necessari per a tractar tot el material 

s’ha considerat el tipus de mes (lectiu o no) per estimar l’afluència de comensals al restaurant, així com 

les condicions en el qual s’ha dut a terme el procés de compostatge. A continuació es detalla la 

metodologia seguida per a fer aquesta estimació del dimensionament. 

4.4.1 Estimació del volum material incorporat 

Els compostadors es carreguen amb una barreja de fracció orgànica que es fa en proporció 1/1 de FO 

bar, i RV de jardineria. Aquesta es la base per a fer el càlcul de el que s’ introdueix mensualment.  

D’altra banda s’ha mesurat empíricament la densitat mitjana de  la barreja, i tenint els kg de barreja 

totals s’ha pogut calcular el volum incorporat.  

Es parteix de que diàriament s’han fet les mesures de massa i densitat, de tota la FO separada al bar del 

PMT. Amb això s’ha pogut treure el volum diari generat de FO. Per altra banda s’ha mesurat un nombre 

significatiu de vegades la densitat de les restes vegetals introduïdes en els compostadors. Com es tracta 

d’una proporció volum 1/1 se sap el volum incorporat de les restes vegetals, perquè es coneix el volum 

de FO generada. Si se sap el volum de les RV i la seva densitat, també es coneix els kg de RV, que sumats 

als kg de FO proporciona els kg de barreja. Per últim, a partir de la densitat de la barreja empíricament 

mesurada, s’obté el volum incorporat.  

S’han separat els mesos en dos tipus de mes diferents, segons el numero de gent que hi dina, en funció 

de els períodes lectius o de vacances de les universitats. S’ha fet una mitja del generat en cada tipus de 

mes, i s’ha aplicat el coeficient corresponent a cada mes en funció del numero de dies que toquen a 

cada mes. Això proporciona la mitjana del que es genera en cada mes.  

En els mesos que es van prendre mesures, s’ha pogut fer el càlcul real de el que es generava, i coincideix 

amb els càlculs teòrics.  
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4.4.2 Estimació del volum perdut 

El volum perdut es  un càlcul proporcional a les dades obtingudes del compostatge en les proves pilot. 

S’ha fet un seguiment diari de les condicions dels compostadors durant els  4 mesos que ha durat el 

procés. Una de les mesures que s’ ha controlat ha estat la massa i l’alçada de la barreja, amb això s’ha 

pogut saber, mitjançant la densitat, el volum que s’ ha anat perdent diàriament. Tenint aquestes dades i 

sabent que els compostadors eren de 0.27m3 de volum interior, s’ha fet un càlcul proporcional al volum 

que entraria en el cas que es pogués compostar el que es genera diàriament. 

Les extraccions de material ja compostat no es podran començar a fer fins no passats els quatre mesos, 

mínim, ja que encara el procés no ha finalitzat. Aquestes es el volum incorporat 4 mesos abans menys el 

volum perdut mensualment, d’aquells residus orgànics incorporats. 

El volum que resta mensualment és el resultat, de el que entra menys el que surt, ja sigui per 

extraccions o en forma de gas com a resultat de la respiració dels microorganismes. 

 

La Taula 4.21 es el resultat del dimensionament de un compostador, a partir de les dades de recollida 

diària i les dades dels compostadors pilot, de manera que en la graella es pot veure el funcionament del 

compostador en un any sencer. 

Taula 4.21 Dimensionat del compostador 

 

El funcionament és ben senzill, en primer lloc es tracta d’anar mensualment incorporant fracció 

orgànica, la qual  té uns períodes i uns temps de descomposició fins a poder obtenir un producte final, 

madur i adient. Al mateix temps es veu que en ser un procés de degradació aeròbica, es produeixen 

unes pèrdues mensuals.  

 

 

 

volum 

incorporat 

mensualme

nt m3

volum perdut 

mensualmen

t m3 

volum que 

resta 

mensualme

t m3

volum que 

resta 

mensual 

tenint en 

compte les 

volum  

incorporat 

acumulat 

m3

volum 

perdut 

acumulat 

m3

volum total 

en el 

compostad

or m3

extraccions 

mensuals 

m3

desembre 3,66 0,65 3,01 3,66 0,65 3,01 0,00
gener 3,87 1,02 2,85 7,52 1,67 5,85 0

febrer 3,70 1,55 2,14 11,22 3,23 8,00 0

març 3,87 1,91 1,96 15,09 5,13 9,96 0

abril 4,00 1,94 2,06 0,24 19,09 8,89 10,20 1,82

maig 4,00 1,99 2,02 0,09 23,09 12,81 10,29 1,93

juny 3,76 1,95 1,81 -0,04 26,85 16,60 10,25 1,84

juliol 3,14 1,83 1,31 -0,60 29,99 20,34 9,65 1,91

agost 0,00 1,18 -1,18 -3,17 29,99 23,51 6,48 1,99

setembre 3,50 1,40 2,10 0,10 33,49 26,91 6,58 2,00

octubre 4,00 1,30 2,71 0,84 37,49 30,08 7,41 1,87

novembre 4,00 1,46 2,54 0,98 41,50 33,10 8,39 1,56

desembre 3,66 1,92 1,74 1,74 45,15 35,02 10,13 0,00
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La Figura 4.48  mostra la evolució del compostador, mes a mes. La informació que dóna aquesta gràfica 

és molt útil, per saber l’equilibri que presenta el compostador en cada època de l’any. 

 

Figura 4.48 Evolució compostador per mesos 

Per últim, a partir de les dades determinades sobre material afegit i degradació s’obté la Figura 4.49 que 

expressa les necessitats de volum durant tot l’any per tractar tot el material generat. Així, per a les 

condicions del campus, la generació produïda i la degradació esperada, les necessitats constant són de 

10m3. 

 

Figura 4.49 M 
3 

necessaris per a tractar tot el volum de material produït 

 

4.5 Aplicació del producte (compost) al camp 

Un cop finalitzat el procés de compostatge, havent fet els controls adients d’ estabilitat, i havent deixat 

reposar un temps el producte, es va procedir a fer la aplicació als camps de practiques del campus, on 

els estudiants hi van poder aplicar-ho com a esmena, segons els estandarts recomanats , en els seus 

cultius  
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a) Transport del compost al camp 

 

b) Pas previ a aplicació 

 

 

c) Aplicació en un punt  

 

 

d) Compost per estendre 

  

e) Aplicació de compost 

Figura 4.50 Transport i aplicació de producte als camps de practiques del campus PMT 
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5 CONCLUSIONS 

5.1 Sobre la recollida selectiva  

 La participació en la recollida de la fracció orgànica per part dels comensals a l’àrea de menjador del 
Campus del Baix Llobregat ha estat més intensa durant el desenvolupament de la campanya 
intensiva de sensibilització, però s’ha mantingut en valors satisfactoris posteriorment. No obstant, 
caldria incidir en activitats de comunicació i sensibilització orientades a les persones que 
s’incorporen cada any en aquest campus universitari. La participació ha estat positiva tant en la 
recollida de fracció orgànica com d’envasos. 

 Durant la campanya de recollida selectiva es va observar que hi havia persones que no tenien clar on 
s’havien de dipositar alguns dels residus generats i inclús desconeixien la possibilitat de poder 
recollir selectivament la fracció orgànica. Els resultats trobats van mostrar que els participants no 
només eren els coneixedors d’aquest sistema, sinó que d’altres s’hi van adaptar amb facilitat. D’altra 
banda, com varen mostrar les dades entre les estimacions potencials i la fracció orgànica total 
recollida, existeixen sectors que no participen en l’activitat bé per desconeixement o bé per no 
presentar predisposició.  

 La quantitat de fracció orgànica que es pot recollir tant de la cuina com del menjador, garanteix que 
hi hagi material suficient per a poder desenvolupar un procés de compostatge semiindustrial en el 
campus. Això permetria reduir la quantitat de fracció orgànica que actualment es diposita als 
contenidors del campus i promoure l’autogestió dels residus orgànics.  

 Les estimacions realitzades sobre generació de fracció orgànica a partir del període de seguiment 
empíric permet disposar de dades que es poden extrapolar a altres centres o comunitats 
universitàries a fi i efecte d’establir metodologies d’autogestió de residus. Això podria contribuir a la 
reducció de despeses pel transport i tractament de residus, alhora que s’augmenta la sensibilització 
ciutadana i la conscienciació medioambiental, que es podrien veure beneficiades per 
compensacions de l’administració. La variabilitat observada en la generació de residus en el Campus, 
on coexisteixen escoles, centres de recerca, residència, etc., pels diferents períodes de l’any, 
aconsella que és una important dada a considerar a l’hora de fer el dimensionament del sistema de 
tractament. 

 La promoció de la recollida selectiva en el bar restaurant del campus i l’estudi i seguiment de fracció 
orgànica generada també ha contribuït a no malbaratar aliments per part del servei del bar, ja que 
va permetre que ajustessin les quantitats a les necessitats per tal de reduir residus. D’altra banda, 
s’ha aconseguit que la separació de residus en l’establiment es contempli com una rutina més i 
actualment està controlada i realitzada tant pel personals de l’empresa concessionària com pel 
personal de neteja de la universitat. 

 Per tal d’assolir una major recollida de fracció orgànica seria convenient disposar contenidors en 
tots els edificis del campus, ja que en general, tots disposen d’àrees pròpies destinades a menjador i 
on en molts casos no es recull separadament. 
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5.2 Sobre el compostatge de la fracció orgànica 

 La qualitat de la fracció orgànica recollida en el restaurant ha estat molt alta quant el contingut en 
impropis, ja que rarament se’n varen observar. La incidència que presenta aquesta característica, 
entre d’altres, és la menor necessitat d’espai per a tractar la fracció orgànica degut a l’absència 
d’impropis. Aquests és un aspecte que en el cas de les plantes de compostatge industrial presenta 
greus problemes tant durant el maneig com els efectes sobre el producte final. 

 La qualitat de les restes vegetals utilitzades per al procés de compostatge no era la més adequada ja 
que estaven mig transformades i tenien un relació C/N més baixa de l’esperada, la qual cosa ha 
propiciat pèrdues de nitrogen, especialment en un dels compostadors durant la fase inicial del 
procés. Per aquesta raó, es considera fonamental en processos posteriors garantir que les 
característiques dels materials a utilitzar són els més convenients per a dur a terme el procés. 

 La metodologia aplicada al seguiment del procés de paràmetres bàsics (temperatura, humitat, 
massa, densitat) ha permès optimitzar els recursos per tal de mantenir l’activitat del procés. El 
seguiment exhaustiu de la humitat i la realització de voltejos periòdics, especialment durant la 
incorporació d’aigua, han afavorit l’assoliment de temperatures d’higienització encara que es tractés 
de compostadors domèstics. Això es deu també a la possibilitat de poder incorporar grans 
quantitats de massa en poc temps que permeten emplenar el compostador i afavorir la generació i 
conservació de temperatura. La durada del procés de compostatge sota les condicions 
desenvolupades (compostadors i baixa tecnologia) en relació a la qualitat del producte obtingut 
indica que caldria perllongar el procés per tal de millorar l’estabilitat del material. 

 Algunes de les variacions trobades en l’evolució d’alguns paràmetres es considera que poden ser 
degudes al mostreig, ja que es tracta, en el fons, de relativament poc volum de material. Es poden 
haver agafat materials que han alterat  els resultats de composició (com óssos, carn) i, per tant, de 
l’evolució esperada al llarg del procés. La minimització de l’impacte d’aquesta variació s’hauria de 
compensar més amb la realització de repeticions amb diferents compostadors que no pas en agafar 
més quantitat de mostra, cosa que també faria alterar el balanç de massa. 

 La qualitat del producte obtingut compleix amb la legislació espanyola (RD 824/2005) excepte pel 
que fa a la humitat final, lleugerament superior al marcat per la legislació, però que es podria 
solucionar en poc temps aplicant més aireació (voltejos), que també afavoririen la degradació. El 
contingut en matèria orgànica es troba dins els límits, però es pot considerar elevat, indicador de 
que el procés encara no havia acabat, dada que es veu corroborada pel baix valor del grau 
d’estabilitat. El contingut en metalls pesants classifica el producte de tots dos compostadors com a 
classe A, relacionat amb el baix contingut en metalls pesants de les matèries primeres. Si s’allargués 
la durada del procés amb l’objectiu de reduir i estabilitzar la matèria orgànica, no és esperable que 
la concentració relativa de metalls pesants augmentés per sobre del límit de classe A. 

 Dins d’un context com és l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, desenvolupar una activitat de 
compostatge podria ser beneficiós per a la docència i alhora que s’obtindria un producte que es 
podria utilitzar en el camp de pràctiques. Els estudiants podrien realitzar el seguiment i control del 
procés i realitzar estudis amb diferents proporcions de barreja que permetessin ajustar les 
necessitats i gestionar la fracció orgànica de la manera més adequada.  

 L’estimació de les necessitats de volum indiquen que cal un volum de 10 m3 per tractar tota la 
fracció orgànica generada en el bar del campus. 



BIBLIOGRAFIA 

152 
 

6 BIBLIOGRAFIA 

BENDECK, J. 1945. Origen y formación del Humus. Ed. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, p: 

20-39 

BUENO, M. 2007. Cómo hacer un buen compost. Col. Guías para la fertilidad de la Tierra. La Fertilidad de 

la Tierra Eds. 170pp  

BURÉS, S. 1997. Sustratos. Ediciones Agrotécnicas, S.L. p: 265-274  

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT. 1998. Guía del compostatge dels residus orgànics generats a les 

llars. Ed. Graf MB SA. 

FERNANDEZ, M ; SOLIVA, M; MARTINEZ, X; LÓPEZ, M. 2008. Interés y necesidad de la caracterización de 

residuos orgánicos utilizando métodos químicos y biológicos. Residuos, 108: 30-36.   

HUERTA, O., LOPEZ, M. I SOLIVA, M. 2010. Procés de compostatge: Caracterització de mostres. Diputació 

de Barcelona. 432 pp. 

HUERTA, O., LOPEZ, M., SOLIVA, M., ZALOÑA, M. 2008. Compostaje de residuos municipales, control del 

proceso rendimiento y calidad del producto. Agència de Residus de Catalunya. CD 

HUERTA, O., M.LOPEZ, F.X.MARTINEZ, M.SOLIVA, 2007 Apunts assignatura de TURO. Escola Superior 

d’Agricultura de Barcelona. UPC  

JIMENO, BALLESTEROS, HUGUEDO, 2004. Biologia. Ed. Santillana. p: 25-31. 

MUSTIN, M. 1987. Le compost. Gestion de la matière organique. Ed. F. Dubusc. Paris. 

NEGRO, J., F.VILLA, J. AIBAR, R. ALARCÓN, PCIRIA , MV CRISTÓBAL, A DE BENITO, A GARCIA MARTÍN, G 

GARCIA MURIENDAS, C LABRADOR, C LACASTA, J.A. LEZAÚN, R. MECO, G. PARDO, M.L. SOLANO, C. 

TORNER, C. ZARAGOZA.   2000.  Informaciones Tecnicas. Direccion General de Tecnologia Agraria. 

Centro de Tecnicas Agrarias. Número 88. Aragon p: 5-8. 

PASTOR,S. NARCISO,J. 1999  Tecnología de sustratos, aplicación a la producción viverística ornamental, 

hortícola y forestal. Ed. Lleida Universitat de Lleida, p: 51-65, 161-169 

PEÑA, E., M. RAMIREZ, F. MARTINEZ, A. RODRIGUEZ, N. COMPANIONI 2002. Manual para la producción 

de abonos orgánicos para la agricultura urbana. Ed. Inifat,p: 18-21 

REAL DECRETO 824/2005, de 8 de Julio, sobre productos fertilizantes. Boletín Oficial de Estado Nº 171 

del 19 de Julio de 2005, p. 25592 – 25669. 

SAÑA, J I SOLIVA, M. 1987 El compostatge, procés sistemes i aplicacions. Diputació de Barcelona. p: 7-

12, 40-48 

SOLIVA, M. 2001. Compostatge i gestió de residus orgànics. Diputació Barcelona. p: 15-43 

SZTERN. D, PARVIA. A, 1999. Manual para la elaboración de compost bases conceptuales y 

procedimientos. Ed. (OPS) organización panamericana de la salud, Organización mundial de la salud 65p.  

 

 



BIBLIOGRAFIA 

153 
 

Pàgines web visitades: 

PLANA, R. 2012. http://www.maestrocompostador.com/compostaje/sistemas/sistemas.html. Visitada 12/11/2012 

QUESADA, M.A..  2012  Revista de ciencias, saber de ciencias.ar 
http://www.saberdeciencias.com.ar/index.php/apuntes-de-microbiologia/167-microbiologia-metabolismo-bacteriano  Visitada 12/11/2012

http://www.maestrocompostador.com/compostaje/sistemas/sistemas.html
http://www.saberdeciencias.com.ar/index.php/apuntes-de-microbiologia/167-microbiologia-metabolismo-bacteriano


ANNEXES 

154 
 

7 ANNEXES 

LISTA DE RESIDUOS ORGÁNICOS BIODEGRADABLES. 

Materiales relacionados en la lista europea de residuos. Decisión 2001/118/CE de 16 de 

enero de 2001, transpuesta por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

02 RESIDUOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACUICULTURA, SILVICULTURA, CAZA 

Y PESCA; RESIDUOS DE LA PREPARACION Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS 

02 01 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca 

02 01 01 Lodos de lavado y limpieza 

02 01 02 Residuos de tejidos animales (salvo lo exceptuado en el Reglamento 1774/2002) 

02 01 03 Residuos de tejidos vegetales 

02.01.06 Deyecciones de animales, estiércoles y efluentes recogidos selectivamente y tratados fuera 

del lugar donde se generan 

02 01 07 Residuos de la silvicultura 

02 02 Residuos de la preparación y elaboración de carne, pescado y otros alimentos de origen animal 

(salvo lo exceptuado en el Reglamento 1774/2002) 

02 02 01 Lodos de lavado y limpieza 

02 02 02 Residuos de tejidos de animales 

02 02 03 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 

02 02 04 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 

02 03 Residuos de la preparación y elaboración de frutas, hortalizas, cereales, aceites comestibles, 

cacao, café, té y tabaco; producción de conservas; producción de levadura y extracto de levadura, 

preparación y fermentación de melazas 

02 03 01 Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación 

02 03 04 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 

02 03 05 Lodos de tratamiento in situ de efluentes 

02 04 Residuos de la elaboración de azúcar 

02 04 03 Lodos de tratamiento in situ de efluentes 

02 05 Residuos de la industria de productos lácteos 

02 05 01 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 

02 05 02 Lodos de tratamiento in situ de efluentes 

02 06 Residuos de la industria de panadería y pastelería 

02 06 01 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 

02 06 03 Lodos de tratamiento in situ de efluentes 

02 07 Residuos de la producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (excepto café, té y cacao) 

02 07 01 Residuos de lavado, limpieza y separación mecánica de materias primas 

02 07 02 Residuos de la destilación de alcoholes 

02 07 04 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html
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02 07 05 Lodos de tratamiento in situ de efluentes 

03 RESIDUOS DE LA TRANSFORMACION DE LA MADERA Y DE LA PRODUCCIÓN DE TABLEROS 

Y MUEBLES, PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN 

03 01 Residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles 

03 01 01 Residuos de corteza y corcho 

03 01 05 Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que no contienen 

sustancias peligrosas y sus cenizas. 

03 03 Residuos de la producción y transformación de pasta de papel, papel y cartón 

03 03 01 Residuos de corteza y madera 

03 03 02 Lodos de lejías verdes (procedentes de la recuperación de lejías de cocción) 

03 03 08 Residuos procedentes de la clasificación de papel y cartón destinados al reciclado 

03 03 10 Desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales de carga y de estucado, obtenidos por 

separación mecánica 

03 03 11 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 03 03 10 

04 RESIDUOS DE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO, DE LA PIEL Y TEXTIL 

04 01 Residuos de las industrias del cuero y de la piel 

04 01 01 Carnazas y serrajes del encalado 

04 01 07 Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, que no continen 

cromo 

04 01 99 Residuos no especificados en otra categoría: residuos del curtido vegetal de piel (virutas) 

que no contienen cromo. 

04 02 Residuos de la industria textil 

04 02 10 Materia orgánica de productos naturales (por ejemplo grasa, cera) 

04 02 20 Lodos de tratamiento in situ de efluentes que no contienen sustancias peligrosas 

04 02 21 Residuos de fibras textiles no procesadas 

19 RESIDUOS DE LAS INSTALACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

19 05 Residuos del tratamiento aeróbico de residuos sólidos 

19 05 01 Fracción no compostada de residuos municipales y asimilados 

19 05 02 Fracción no compostada de residuos de procedencia animal (salvo lo exceptuado en el 

Reglamento 1774/2002) o vegetal 

19 06 Residuos del tratamiento anaeróbico de residuos 

19 06 03 Licores (digestato) del tratamiento anaeróbico de residuos municipales 

19 06 04 Materiales de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos municipales 

19 06 05 Licores (digestato) del tratamiento anaeróbico de residuos animales (salvo lo exceptuado en el 

Reglamento 1774/2002) y vegetales. 

19 06 06 Materiales de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos animales (salvo lo 

exceptuado en el Reglamento 1774/2002) y vegetales. 

19 08 Residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales no especificadas en otra categoría 



ANNEXES 

156 
 

19 08 05 Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas, con contenidos en metales pesados 

inferiores a los establecidos en el Real Decreto 1310/1990. 

19 08 12 Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales, que no 

contienen sustancias peligrosas 

19 08 14 Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales, que no contienen 

sustancias peligrosas 

20 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUO DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES 

PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS 

FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE 

20 01 Fracciones recogidas selectivamente 

20 01 08 Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes 

20 01 25 Aceites y grasas comestibles 

20 01 38 Madera que no contiene sustancias peligrosas 

20 02 Residuos de parques y jardines 

20 02 01 Residuos biodegradables 

20 03 Otros residuos municipales 

20 03 01 Fracción orgánica de residuos municipales no recogida separadamente 

20 03 02 Residuos de mercados de origen vegetal y animal 

20 03 04 Lodos de fosas sépticas 
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