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A. Residus Sòlids Urbans (RSU) 

Segons la Directiva 91/156/CEE un residu es defineix com "Material que es 

genera com a conseqüència no desitjada de qualsevol activitat humana, el 

generador o posseïdor del qual se n'ha desprès o té la intenció o la obligació de 

desprendre-se'n". D'aquesta definició queden exclosos els següents residus: 

 Residu radioactiu 

 Residu resultant de prospeccions mineres 

 Residus agrícoles que no siguin perillosos 

 Residus explosius desclassificats 

 Residus que es gestionen com aigües residuals 

 Residus que es gestionen com afluents emesos a l'atmosfera 

Els residus sòlids urbans (RSU) es defineixen en la Llei de Residus com 

aquells que són generats en els domicilis particulars, comerços, oficines i 

serveix, així com tots aquells que estiguin qualificats de perillosos i que per la 

seva naturalesa o composició puguin assimilar-se als produïts en els anteriors 

llocs o activitats.  

Segons la Llei de Residus també es consideren com a RSU els que es 

mencionen a continuació: 

 Residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, 

àrees recreatives i platges. 

 Animals domèstics morts, així com mobles, vehicles, etc. 

 Residus i enderrocs procedents d'obres menors de construcció i 

reparació domiciliària. 
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I. Classificació dels Residus Sòlids Urbans 

i. Classificació segons l'origen 

 

Figura annex 1. Tipus de residus sòlids urbans segons l'origen 

ii. Fonts de generació 

Les fonts més importants de generació de matèria orgànica susceptible a ser 

recollida de forma separada són: 

a. Petits productors 

Aquest grup correspon als productors de residus domiciliaris o domèstics, que 

aporten principalment restes de cuina i una quantitat relativament baixa de 

residus vegetals. Del total els petits productors suposen més del 75% dels bio-

residus generats, especialment en les unitats de gestió de petita i mitjana 

densitat de població. També s'inclou en aquest grup aquells locals o serveis 

d'hostaleria que tenen una superfície inferior a 399m2. 

Residus d'origen domiciliari. Dades de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 

Un estudi sobre la generació de residus en les vivendes de la Regió 

Metropolitana de Barcelona va determinar que es produeixen entre 183 i 863 

g/dia, amb una mitja de 477 g/dia per persona. Aquest estudi va desenvolupar 

una bossa tipus domiciliària on el 29% dels residus corresponen a la FORS: 
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Figura annex 2. Bossa de tipus domiciliària
1
 

Respecte a la producció de Residus Vegetals en jardins particulars, no existeix 

gaire bibliografia al respecte. Tot i així, a la zona de Baviera, es va estimar que, 

aproximadament, es generen 0,1 m3/habitant i any en una zona rural, mentre 

que en una zona urbana es genera aproximadament 0,15 m3/habitant i any. 

b. Mitjans productors 

Segons les característiques i/o superfície del local existeixen tres tipus diferents 

de mitjans productors. Així doncs, es consideren mitjans productors els petits 

comerços com fruiteries, floristeries, pastisseries, forns i fleques; locals i serveis 

d'hostaleria, com ara restaurants, cafeteries, menjadors o bars que tenen una 

superfície compresa entre 400 i 700 m2; així com els productors de residus de 

jardineria i poda procedents de parcs, jardins i cementiris municipals. 

Residus produïts per comerços 

Segons un estudi de generació de residus comercials a Catalunya l'any 2006, 

la distribució aproximada és la que es mostra en el següent gràfic: 

                                                

 

 

 

1
 Carro, Pinto, Portabella, 2008 
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Figura annex 3. Bossa tipus comercial
2
 

Aquest gràfic mostra que l'aportació de bio-residus de competència municipal aportat 

per activitats comercials és important, de manera que la seva gestió i recollida és un 

aspecte important a considerar. 

Residus generats en hotels a Barcelona 

Segons les dades de l'any 2007, tenint en compte les pernoctacions que hi va haver 

en tots els hotels de Barcelona, el total de residus generats oscil·la entre 15.000 i 

25.000 tones anuals. 

 

Figura annex 4. Bossa tipus dels hotels
3
 

                                                

 

 

 

2
 Font: PROGREMIC 2007-2012 
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c. Grans productors 

Com a grans productors s'entén el mercat d'abasts, com són mercats 

majoristes de distribució alimentària, mercats municipals i locals i servies 

d'hostaleria amb una superfície superior a 700m2. Els grans productors 

produeixen quasi bé la mateixa quantitat que les vivendes, però contenen 

menys quantitat d'impropis.  

iii. Classificació segons la utilització 

Residu perillós 

Els residus perillosos són inherentment perillosos a l'hora de manejar i/o 

disposar d'ells, ja que poden causar la mort, fer aparèixer malalties, etc. Per 

altra banda, també es consideren perillosos aquells que, quan són usats 

inapropiadament, resulten perillosos per a la salut i el medi ambient. 

Residu no perillós/assumibles a urbans 

A aquest grup pertanyen els residus fermentables (matèria orgànica) 

combustibles (paper, cartró, plàstic, fusta, gomes, draps, etc.) 

Residu inert 

Els residus inerts són aquells que no suposen cap risc per al medi ambient ni 

per a la salut humana, com són: pols, sorra, trossos de xapa, escòria, xatarra, 

fang inert, cendres, etc. 

                                                                                                                                          

 

 

 

3
 Font: Ajuntament de Barcelona, 2009 
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iv. Grups de residus sòlids urbans 

Residus sòlids urbans ordinaris 

Els residus sòlids urbans ordinaris són objecte de la recollida ordinària 

d'escombraries a partir de contenidors, sistemes porta a porta, punts de 

recollida voluntària o altres tipus de sistemes de recollida. 

En aquest grup estan inclosos els residus comercials o d'altres productors com 

són mercats, hotels, restaurants, hospitals, oficines, etc.; així com els que 

procedeixen de neteja viària i espais verds. 

Residus sòlids urbans voluminosos 

A aquest grup pertanyen aquells residus que no poden ser evacuats per medis 

convencionals degut al seu gran volum, com ara grans electrodomèstics, 

mobles, somiers, portes, etc. Així doncs, aquests residus es cullen a partir de 

sistemes porta a porta o en punts de recollida voluntària. 

Residus sòlids urbans especials 

Aquests residus tenen el mateix origen que els residus sòlids urbans ordinaris. 

La diferència, però, recau en la seva composició química; és per aquest motiu 

que han de ser gestionats de forma diferent per tal de no comprometre el 

tractament biològic o la recuperació d'altres fraccions contingudes en les 

escombraries. 

Aquest grup està compost per pintures, fluorescents, piles utilitzades, olis 

lubricants, bateries, etc. 

II. Composició dels residus sòlids urbans 

i. Classificació dels components dels RSU 

Els diferents materials que composen els RSU es classifiquen en tres fraccions 

segons les propietats que posseeixin. 

a. Fracció inerta 

La fracció inerta dels RSU està constituïda per aquells materials que són difícil 

de combustionar, com és el cas de: metalls, vidres, ossos, terres, restes de 

reparacions domiciliàries, cendres i escòries. 
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Estudis previs realitzats per l'Equip de Biotecnologia Ambiental de la Universitat 

de Vigo suggereixen que la fracció inert que és apta per al compostatge podria 

ser significativament millorable mitjançant un simple garbellada del residu 

entrant, ja que d'aquesta manera seria possible obtenir un material amb, 

aproximadament, un 80% de fracció fermentable. 

b. Fracció fermentable 

La fracció fermentable està composada per materials rics en matèria orgànica, 

com són: palla, restes de productes alimentaris, vegetals o carns, restes de 

poda, pa, etc. Aquests materials es poden descompondre a partir d'una 

degradació biològica. 

La fracció fermentable es sol diferenciar en una subfracció anomenada 

putrescible, que està formada per residus orgànics que tenen un elevat 

contingut d'humitat i que, per tant, poden patir fàcilment una descomposició 

anaeròbica que seria totalment indesitjable. Les fraccions putrescibles són: 

restes de carn, llet i derivats, vegetals com ara fruites, productes hortícoles, etc. 

c. Fracció combustible 

La fracció combustible està constituïda per aquells materials que són fàcilment 

combustibles o que tenen un elevat poder calorífic. Dins d'aquest grup s'hi 

troben: paper, cartró, plàstics, fusta, gomes, tèxtils, palla, etc. 

Cal destacar, però, que tant el paper, com el cartró i la fusta també són molt 

fermentables, ja que poden patir una degradació biològica. 

ii. Factors que influeixen en la producció i 

composició dels RSU 

La producció d'aquests residus és molt heterogènia i varia en funció de 

diversos elements, de manera que conèixer la seva composició resulta 

imprescindible per a escollir el tractament més adequat.  

A continuació es presenten alguns dels factors que hi influeixen. 

Nivell de vida de la població 

Quant major és la població, més residus generen. A més, s'ha comprovat que 

la localització afecta a la producció dels residus, ja que en grans ciutats la 
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major part dels RSU corresponen a productes elaborats, fet que redueix la 

fracció orgànica dels residus, incrementant les fraccions de vidre, paper, cartró i 

plàstics. Per altra banda, diversos estudis han corroborat que tot i que s’ha 

incrementat la producció de residus, la fracció orgànica dels mateixos 

disminueix, motiu pel qual cada cop és més necessari dur a terme una recollida 

selectiva, no només per a reutilitzar i reciclar, sinó també pel fet de què la 

quantitat de matèria orgànica cada cop és menor. 

Estació de l'any 

Per a una mateixa població, sol haver-hi menys quantitat de residus durant 

l'època d'estiu. A l'estiu es consumeixen més fruites i verdures, de manera que 

la producció de residus amb un alt contingut en matèria orgànica augmenta. En 

canvi, a l'hivern s'ha observat l'augment en la producció de cendres. 

Industrialització 

El nivell de vida mig d'una població està directament relacionat amb l'evolució 

del comerç i de la indústria. Degut a la tendència evolutiva de la societat cap a 

un món cada cop més industrialitzat, s'està produint un fort creixement en l'ús 

de materials combustibles (plàstics, paper, cartró), així com de productes 

envasats, etc.  

Així doncs, hi ha dades que mostren que els valors de generació de RSU per 

càpita en països altament industrialitzats són de 1,6kg/persona·dia; en canvi, 

en països amb un nivell d'industrialització baix i població majoritàriament rural 

és de 0,37 kg/persona·dia. 
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Figura annex 5. Producció de residus en funció del nivell de riquesa dels països 

Gràcies a aquest gràfic es constata que a major producció, major quantitat de 

residus hi ha. Això es deu a què en els darrers anys ha evolucionat de forma 

notable la producció de residus, degut tant a l'elevat avanç tecnològic que hi ha 

hagut en els darrers anys, com també a la mentalitat consumista d'aquestes 

societats. Aquesta situació està provocant un ús totalment irracionals de 

matèries primes i de l'energia, provocant que els recursos naturals s'esgotin de 

mica en mica.  

La zona 

La zona és un factor important, ja que segons diversos estudis, en zones 

urbanes es produeixen més residus que en zones rurals. El motiu roman en 

l'accessibilitat de la qual es disposa en les zones urbanes, en contraposició 

amb el què succeeix a les zones rurals. Per exemple, en les poblacions 

urbanes el contingut en materials combustibles, paper i cartró és superior que 

en poblacions rurals i, en contraposició, la fracció de MO és inferior. 

Segons el nivell d'industrialització i desenvolupament de la població, les 

proporcions dels diferents materials varia de forma considerable. A Espanya, el 

gràfic més comú és el que es presenta a continuació: 



 

Ruth Torrico Guerrero 

Estudi de la transferència de metalls pesants dels 

impropis a la matèria orgànica en el procés de 

compostatge 

 

16 de 145 

Taula annex 1. Composició mitja dels RSU 

 

 

Figura annex 6. Composició comú dels RSU
4
 

                                                

 

 

 

4
 Font: Residus sòlids urbans. Julián González. 
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Altres factors 

 Forma de vida dels habitants: Aquest factor es veu influenciat per les 

migracions entre la ciutat i els barris perifèrics. 

 Dia de la setmana: La quantitat de residus generats varia al llarg de la 

setmana. 

 Moviments de les poblacions durant les vacances, caps de setmana i 

dies festius. 

iii. Contingut del compost procedent de residus 

municipals 

Els composts de residus municipals presenten un contingut força important en 

matèria orgànica que, per la tipologia del procés - sempre i quan aquest s'hagi 

desenvolupat correctament -, són aptes per a romandre durant un llarg període 

de temps en el sòl. És aquest el motiu pel qual els composts han d'entendre's 

com esmena orgànica (font de matèria orgànica estabilitzada). 

Els composts de residus municipals inclouen també un contingut important en 

nutrients, especialment de nitrogen, potassi i fòsfor, els quals tenen valor 

fertilitzant. Així doncs, cal tenir-los en compte a l'hora d'utilitzar-los com a 

esmena, doncs podrien arribar a afectar negativament a la fertilitat del sòl i a la 

nutrició i composició de les plantes, així com produir una eutrofització de les 

aigües. 

A part dels mencionats anteriorment, existeixen els residus que procedeixen dels 

domicilis que, degut a la seva toxicitat, són considerats com a residus perillosos, com 

ara: 

 Olis minerals, procedents de vehicles. 

 Bateries de vehicles 

 Residus de material electrònic: telèfons mòbils, ordinadors, etc. 

 Electrodomèstics de línea blanca, que poden contenir CFC, perjudicial 

per a la capa d'ozó. 

 Piles 

 Productes químics en forma de vernís, coles, dissolvents, ceres, etc. 

 Termòmetres 

 Làmpades fluorescents, bombetes, etc. 
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iv. Composició dels RSU en un futur 

Per tal de planificar correctament la gestió dels residus sòlids urbans és 

important conèixer la tendència futura en la composició d'aquests residus: 

 Es preveu que la fracció de matèria orgànica continuï disminuint, ja que 

els hàbits alimentaris de la població canvien constantment i, actualment, 

s'observa una tendència cap al consum d'aliments preparats i manipulats 

que contenen menys  matèria orgànica. 

 La fracció de paper i cartró s'ha incrementat durant les darreres 

dècades. Es preveu que continuaran en augment, ja que degut a la 

mentalitat consumista de la societat, cada cop s'adquireixen més 

productes que han de ser embalats. 

 El cas del plàstic és més accentuat que el cas del paper i cartró. En els 

darrers anys s'ha produït un accentuat desenvolupament de nous 

productes i noves aplicacions, tant a nivell domèstic com industrial; de 

manera que es preveu un fort creixement en la presència de plàstics en 

els residus sòlids urbans.  

III. Caracterització dels residus sòlids urbans 

Els residus sòlids urbans han de ser caracteritzats a partir dels paràmetres 

següents: 

i. Característiques físiques i químiques 

Les característiques físiques i químiques dels RSU són una eina molt útil a 

l'hora de decidir el tractament més adequat en cada cas, així com per a 

analitzar els problemes tècnics que poden sorgir durant el procés. 

La composició química dels components d'aquesta classe de residus resulta 

ser un paràmetre fonamental per a determinar les característiques de 

recuperació energètica i de potencialitat de produir fertilitzants. 

Per altra banda, la determinació de la presència i la concentració de residus 

tòxics i perillosos és fonamental per a saber si suposen un risc per a la salut 

humana i el medi ambient. 
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a. Densitat i pes específic 

La densitat i el pes específic són paràmetres determinants a l'hora d'escollir el 

sistema de pre-recollida, els sistemes de recollida i els de tractament.  

La densitat dels RSU es situa entre 110 i 200 kg/m3, degut a l'elevada 

heterogeneïtat dels components dels RSU, que és deguda al nivell de vida de 

la població. En augmentar el nivell de la població, s'incrementa l'ús d'envasos 

no retornables i d'embalatges, fent que la densitat disminueixi. De la mateixa 

manera, cal tenir present que en fer una recollida selectiva i es recull la fracció 

orgànica separadament, aquesta és més densa. 

S'ha constat que el vidre posseeix un alt pes específic, convertint-lo en un 

element idoni per a la recollida selectiva en contenidors. Per altra banda, el 

plàstic, el paper i el cartró posseeixen un pes específic baix, de manera que es 

requereix d'un major volum per a recollir una igual quantitat. 

b. Poder calorífic (PC) 

El PC dels RSU indica la capacitat d'autocombustió dels RSU i oscil·la entre 

1.500 i 2.200 kcal/kg. Com major sigui el poder calorífic dels residus més 

afavorida es veu la recuperació energètica d'aquests. Un nivell inferior a 1.000 

kcal/kg faria que la combustió dels residus sense una aportació exterior 

d'energia fos molt difícil. 

Per altra banda, la recollida selectiva amb major PC (paper, cartró i plàstics, 

principalment) redueix la recuperació energètica d'aquests residus. 

c. Humitat 

La humitat dels residus urbans varia de forma considerable ja que depèn de 

factors com la composició dels residus (quantitat de MO). Així mateix, la 

quantitat de MP varia en funció de: 

 L'època de l'any i la climatologia 

 Àmbit de la població (urbà, rural i comercial) 

 Nivell de vida 

El valor mig de la humitat d'aquests residus oscil·la al voltant del 40%. És per 

aquest motiu que cal destacar que en dur a terme una recollida selectiva, la 

fracció orgànica conté molta més humitat, entre el 70 i el 80%, fet que comporta 
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unes mesures especials (freqüència de recollida, tipologia, dimensionament de 

contenidors, etc.). 

Conèixer humitat dels RSU resulta imprescindible per al fet de la generació de 

lixiviats. Quan la humitat és elevada existeix un problema, ja que els residus 

secs absorbeixen la humitat. 

 

Taula annex 2.Percentatge d'humitat de les fraccions dels RSU 

Components 
Humitat (%) 

Sense barrejar Barrejats 

Residus orgànics 68 65 

Paper i cartró 12 24 

Plàstics 1 2 

Fusta 20 24 

Textils 12 19 

Vidre 2 3 

Metalls 2 2 

d. Relació C/N 

En cas que el tractament escollit sigui el compostatge, aquest paràmetre 

resulta de rellevant importància, ja que indica l'estat de funcionament del 

procés.  

Generalment, s'estima que la relació C/N en RSU s'ha de situar entre 25-35 per 

tal que el desenvolupament del procés de compostatge sigui considerat com a 

satisfactori: 

 Una relació C/N > 35 suposaria una ralentització del procés degut a 

deficiències de N. A més, l'aplicació d'un compost al sòl amb aquestes 

característiques provocaria deficiències en el propi sòl. 

 Una relació C/N <25, és a dir, una relació baixa, indicaria que s'està 

produint una pèrdua de N en forma amoniacal provocada per 

deficiències en la disponibilitat de C per part dels microorganismes.    
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Tot i així, cal destacar que aquests valors són orientatius, ja que tot depèn dels 

materials que es compostin i del percentatge de degradabilitat de la MO que 

contenen. 

e. Dimensions dels components dels RSU 

Les dimensions físiques dels components elementals dels RSU i el seu gra de 

segregació, constitueixen un valor imprescindible per al dimensionat dels 

processos mecànics de separació i, més en concret, per la definició de 

maquinària com sedassos, tromels i elements similars que basen la seva 

separació exclusivament a les dimensions d'aquests. 

IV. Bio-residus de competència municipal 

Els bio-residus de competència municipal es poden classifica en: 

 Fracció orgànica: restes de preparació o manipulació de menjar, així 

com elaboració de productes alimentaris, aliments en mal estat, etc. 

També s'inclou una fracció vegetal en forma de restes vegetals de 

petites dimensions i de tipus no llenyós procedent de jardineria i poda, ja 

que les seves característiques en quant a contingut d'aigua, densitat, 

etc., són semblants a la de les restes de menjar. 

 Poda: inclou la fracció vegetal de jardineria i poda que són més grans i 

de tipus llenyós. 
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Figura annex 7. Classificació dels bio-residus de competència municipal 

La fracció orgànica és el grup més inestable dels residus de competència 

municipal, ja que posseeix una gran quantitat d'aigua (al voltant del 80% del 

pes) i en matèria orgànica (hidrats de carboni, proteïnes i grasses).  

i. Bio-residus domèstics 

Els bio-residus domèstics suposen entre un 30 i un 45% de la generació de bio-

residus de competència municipal.  

V. Gestió dels residus sòlids urbans 

En la recollida selectiva es recol·lecten els residus per fraccions, separant-los 

en fraccions: vidre, paper i cartró, envasos lleugers (llaunes i plàstics), fracció 

orgànica i rebuig. 

i. Origen domèstic 

Existeixen diverses formes per a dur a terme una recollida selectiva de la 

matèria orgànica en les vivendes privades. En l'àmbit estatal els sistemes de 

recollida selectiva més comú són els que es mencionen a continuació. 
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a. Recollida porta a porta 

Aquest sistema de recollida selectiva de la matèria orgànica separa és 

dipositada en petits contenidors individuals d'uns 10L de capacitat o en bosses 

i es situen en la porta de les vivendes dels usuaris en un municipi.  

D'aquesta manera s'evita la presència de contenidors en la via pública, de 

manera que requereix d'un mínim control de la qualitat de les fraccions de 

residus.  

Aquest sistema es complementa amb unes àrees que reben el nom d'àrees 

d'emergència, que són àrees d'aportació on es col·loquen els contenidors de 

matèria orgànica junt amb la resta de fraccions. Aquetes àrees estan subjectes 

a la seva utilització de forma excepcional en el cas de que els horaris i 

freqüències pròpies dels sistemes de recollida no puguin esperar a la recollida 

normal. 

La freqüència de recollida oscil·la entre 3 i 4 cops a la setmana. Aquests 

sistemes suposen entre el 60 i 80% de la matèria orgànica total, contenint un 

nivell d'impropis d'entre l'1 i el 8%. 

b. Recollida separa en un contenidor específic amb accés 

indiscriminat als usuaris 

En aquest cas hi ha un contenidor específic que es situa en la vorera. Aquest 

sistema està complementat, a més, amb contenidors convencionals que 

acumulen la fracció no classificada, és a dir, la fracció resta. Aquests 

contenidors es solen situar un al costat de l'altre degudament senyalitzats i 

diferenciats, normalment pel color de la tapa i la simbologia. 

Per a grans aglomeracions es troben contenidors de 2.200 i 3.000 L, tot i que 

també s'utilitzen de 800L de capacitat. 

En aquest cas la freqüència de recollida sol ser diària, per tal d'evitar que els 

residus romanguin un temps excessiu en la via pública. 

Cal destacar que en els darrers anys molts municipis han posat en marxa els 

primers contenidors soterrats de residus orgànics. 

c. Recollida separada en un contenidor específic amb accés 

restringit a determinats usuaris 

En aquest sistema la recollida de la fracció orgànica es troba en un contenidor 

addicional, al qual només hi tenen accés aquells usuaris autoritzats que han 
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mostrat interès en la participació en aquesta forma de recollida. D'aquesta 

manera és possible aconseguir un compost de millor qualitat. 

Així doncs, es dóna una clau a cadascun dels usuaris involucrats per a què 

puguin obrir els contenidors de tapa tancada. A aquests també se'ls hi 

proporciona un manual d'instruccions per a que duguin a terme una bona 

separació, així com bosses de material compostable. 

d. Recollida humida seca 

El sistema humit-sec representa un model de sistema de recollida en el què es 

classifiquen i separen els residus en dues fraccions: 

 Fracció humida: conté fonamentalment matèria orgànica, com ara restes 

de cuina, residus de poda i jardineria domiciliària, etc. 

 Fracció seca: agrupa la fracció inorgànica i els materials reciclables, 

especialment envasos i inerts. 

Cada fracció es troba dipositada en un contenidor diferent, els quals estan 

col·locats en la vorera i propers a les vivendes. Aquest sistema es completa 

amb contenidors per a vidre i paper-cartró. 

e. Recollida mitjançant sistemes pneumàtics 

Aquest sistema es caracteritza per ser automatitzat per a la recollida i transport 

dels residus a locals centralitzats, millorant de forma notable l'eficiència de la 

recollida. És a dir, es tracta d'un sistema de recollida selectiu en origen per a 

les diferents fraccions d'escombraries, entre elles, la matèria orgànica. 

El sistema de recollida pot ser tant fix com estàtic. Aquest sistema transporta 

diàriament des del punt en el què es generen les escombraries fins al local 

centralitzat a través una red de canonades subterrànies a una velocitat de 

60km/h a partir d'una forta corrent d'aire. 

ii. Origen comercial 

A continuació s'esmenten els diferents models de recollida per a residus 

biodegradables d'origen comercial: 
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1. Model integrat: aquests residus comercials són recollits junt amb els 

d'origen domiciliari, utilitzant els mateixos contenidors i la mateixa 

logística de recollida. 

2. Model segregat: els residus comercials i la seva fracció orgànica es 

recullen de forma independent, utilitzant contenidors i vehicles diferents. 

3. Model mixt: els residus comercials es dipositen en contenidors 

independents dels que intervenen en la recollida de la matèria orgànica 

domiciliària, però la logística de la recollida és la mateixa. 

iii. Altres 

En cas de que es tracti de grans generadors de residus, aquests disposen de 

contenidors propis específics de matèria orgànica, duent-se a terme un model 

segregat de recollida porta a porta. 

iv. Classificació dels RSU segons la procedència 

A continuació es presenta una taula que mostra la composició dels RSU 

segons la seva procedència: 

Taula annex 3. Composició dels RSU segons la procedència 

 

  



 

Ruth Torrico Guerrero 

Estudi de la transferència de metalls pesants dels 

impropis a la matèria orgànica en el procés de 

compostatge 

 

26 de 145 

B. Bosses d'escombraries 

I. Desfets urbans dins de bosses d'escombraries 

Segons diversos estudis realitzats una bossa d'escombraries està constituïda 

pels elements que es mostren a continuació.  

Taula annex 4. Contingut d'una bossa d'escombraries
5
 

Material % en pes % en volum 

Matèria orgànica 55 16,2 

Paper 12 27,7 

Plàstic 8 35,3 

Vidre 6 2,3 

Materials mixtes 4 7,1 

Fustes 1 1,3 

Metalls 3 2,9 

Tèxtils 3 2,9 

Especials 1 0,3 

Minerals 4 0,6 

 

La matèria orgànica és el resultat de residus procedents d'aliments, ja siguin 

d'origen animal com vegetal i es calcula que a l'Estat Espanyol es produeixen 

més de 8.000.000 de tones de residus orgànics. 

Com a materials mixtes es té el brik o tetrabrik, que està compost per tres 

materials diferents: cartró, plàstic polietilè i alumini. 

Per altra banda es tenen les piles, que estan compostes per metalls tòxics tals 

com el Cd, Pb o Hg. En barrejar piles amb altres residus tot queda contaminat i, 

                                                

 

 

 

5
 Segons un anàlisi realitzat en les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf en 1996 per la Cepa 
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conseqüentment, no es pot aprofitar res. En cas de ser incinderades es genera 

vapor de mercuri, una substància molt perillosa que contamina tant l'aire que 

respirem, el terra com l'aigua. 

A més, existeixen altres materials que resulten problemàtics, tals com 

medicaments, olis de cotxe, productes de neteja, etc. Aquests productes, tot i 

que siguin en petites quantitats, són altament tòxics i, en barrejar-se amb altres 

residus fan que tots siguin també tòxics. 

II. Impacte mediambiental de les bosses 

Quan les bosses de plàstic estan serigrafiades la situació empitjora 

considerablement, ja que les tintes contenen residus metàl·lics que també són 

contaminants. Les pintures d'impressió contenen Pb i Cd, que són metalls 

pesants altament tòxics. Per altra banda, el material plàstic és incinerat degut a 

la seva falta de biodegradabilitat, generant l'aparició de gasos altament tòxics. 

Els plàstics, a més, no només s'acumulen en terra sinó també en el mar i, el 

més greu de tot plegat, és que la majoria dels plàstics són casi indestructibles i 

alguns poden romandre estables per 400 anys fins que comencin a degradar-

se. Un cop s'acumulen els plàstics en el fons marí, les algues no poden créixer, 

fent que els animals que s'alimenten d'elles morin i, conseqüentment, la cadena 

alimentària es veu greument afectada fins a punt inimaginables. A més, cal 

destacar que s'han trobat bosses de plàstic en l'estomac dels dofins, balenes, 

etc., que ingereixen aquests residus pensant-se que són peixos o plàncton.  

Així doncs, per avançar cap a un desenvolupament sostenible, resulta 

imprescindible reduir els residus en origen i, el fet de reduir el seu consum és 

una de les millors opcions, després de la reutilització; com a última opció també 

seria vàlid dipositar les bosses en els contenidors grocs d'embalatges. Una 

altra alternativa consisteix en l'ús de bosses de tela, doncs són les més 

adequades. 

i. Inconvenients de la utilització de bosses 

Com s'ha explicat anteriorment, les bosses són totalment necessàries per a la 

recollida selectiva de la FORM, però les bosses de plàstic no compostables 

suposen un greu inconvenient per al reciclatge de la matèria orgànica dels 

residus municipals, ja que: 
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 Dificulta la ventilació dels residus orgànics durant el procés de 

compostatge degut a la formació d'una barrera física. 

 Obstaculitzen l'extracció de la matèria orgànica que contenen. 

 Són una part important del volum de rebuig del procés 

 Poden incorporar metalls pesants que s'incorporarien en el producte final 

 Suposen un elevat cost econòmic, doncs cal dur a terme una extracció, 

transport fins a la seva disposició, així com el propi cost de disposició o 

incineració i els cànons derivats. 

III. Tipus de bosses 

i. Classificació segons la forma i funcionalitat 

Existeixen molts tipus de bossa, mides, materials i també preus. A continuació 

es presenta una classificació d'aquestes segons la forma i funcionalitat: 

 Bosses d'escombraries: són aquelles que es comercialitzen 

expressament per a ser usades per a tirar les escombraries, ja sigui 

selectivament o en massa. 

 Bosses de compra: són aquelles amb les que es facilita el transport de 

les compres realitzades fins al domicili. Cal destacar que s'ha produït en 

els darrers anys una gran proliferació d'aquest tipus de bosses en els 

domicilis particulars, de manera que moltes d'elles acaben tirades a les 

escombraries, indistintament de que sigui selectivament o no. 

 Les bosses de compra tenen un pes mínim de 6g i amb elles es pot 

arribar a transportar fins a 5kg, a més tenen un baix cost i són 

impermeables a l'aigua però, tot i així, tenen un alt cost mediambiental.  

 Actualment, 4 de cada 5 bosses utilitzades en les tendes de comestibles 

són de plàstic i es calcula que a l'any es distribueixen a Espanya 16.000 

milions de bosses d'usar i tirar. 

 Bosses i/o films per a altres usos. 

ii. Classificació segons la compatibilitat amb els 

processos de compostatge 

 Bosses compostables: són aquelles bosses que poden ser compostades 

adequadament junt amb els residus orgànics, és a dir, aquestes bosses 
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són biodegradables totalment en un temps inferior al requerit pels 

residus orgànics; mentre que els residus orgànics necessiten entre 10 i 

14 setmanes, les bosses necessiten tan sols una setmana o 10 dies. 

Aquestes bosses estan fetes de paper o materials polimèrics de 

naturalesa plàstica i estan elaborades a partir de recursos bàsicament 

naturals i renovables en la gran majoria. 

 Bosses no compostables: són aquelles bosses que no poden ser 

compostades adequadament durant el procés. 

iii. Bosses de plàstic convencional 

Les bosses de plàstic convencional és el tipus més emprat actualment per a 

dipositar-hi les escombraries domèstiques en els abocadors el carrer. Aquestes 

bosses afecten i condicionen de forma important al seu tractament biològic de 

la FORM, ja que la presència d'impropis afecta en la qualitat del compost, 

transferint-li contaminants. 

A les vivendes la major part de les bosses són les conegudes com a "shopper" 

o "samarreta", que tenen diversos tipus de colors com són blanc, groc, taronja, 

blau, verd, lila, beige, marró, gris, negre, transparent), perfumades (Llimona, pi, 

etc.), amb sistema de tancament per cinta (Tancament fàcil) i, fins i tot, amb 

tractament antibacterià. 

Les bosses d'escombraries de plàstic que es troben en el mercat estan 

constituïdes fonamentalment de polietilè de baixa densitat (PEBD) i, en la gran 

majoria, no inclouen informació referent a les seves característiques principals 

(matèria prima, mesures de les bosses, volum útil, resistència, etc.). 

La major part d'aquest tipus de bossa han estat pensades per a utilitzar-se per 

a la recollida de residus en massa (RESTA), tot i que també existeix alguna que 

està destinada a algun tipus de residu (envasos, orgànica, etc.). 

a. Futur de les bosses de plàstic 

El límit establert per la llei obliga a: 

 Substituir el 60% de les bosses de plàstic d'un sol ús abans del 2013 

 La substitució de les bosses de plàstic en un 70% abans de l'any 2015 

 Substituir el 80% de les bosses de plàstic abans de 2016 
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 La substitució total abans de l'any 2018, exceptuant les usades per a 

contenir peix, carn o altre aliments. 

A més, s'especifica que a partir de l'any 2015 les bosses que encara siguin de 

plàstic hauran d'incloure un missatge al·lusiu als efectes que provoquen en el 

medi ambient.  

iv. Bioplàstics i materials alternatius 

Recentment han aparegut els anomenats bioplàstics i altres materials 

alternatius que ofereixen avantatges ambientals respecte a les bosses de 

plàstic actuals que estan fetes de polietilè o de matèria prima provinent del 

petroli. Els bioplàstics provenen de fonts naturals i renovables i la majoria d'ells 

són biodegradables i compostables. Cal destacar, però, que no totes les formes 

d'obtenció de bioplàstics són ecològiques i sostenibles. 

v. Bosses biodegradables 

Un plàstic biodegradable és aquell que pot descompondre's en condicions que 

es donen a la naturalesa. Com a conseqüència, el plàstic es transforma en 

nutrients, diòxid de carboni, aigua i biomassa. 

Les bosses biodegradables estan fetes de fècula de patata, de blat de moro, 

etc.. Les que estan fetes de polietilè no poden patir aquest procés. Les bosses 

biodegradables més modernes estan fetes de midó combinat amb polímers 

biodegradables i es descomponen en matèria orgànica. El problema és que 

coexisteixen en el mercat amb altres de midó que estan mesclats amb derivats 

del petroli, trobant-hi metalls pesats com cadmi, plom i berili.   

Segons especifica AENOR, si una bossa és biodegradable ha de complir la 

norma UNE-EN 13432, on s'especifica el significat de biodegradabilitat. 

Per últim destacar que les bosses biodegradables no poden anar al contenidor 

groc per a ser reciclada i tampoc al contenidor d'orgànic, ja que no hi ha temps 

suficient com per a què es descomponguin amb la resta de compost. Així 

doncs, actualment no hi ha resposta per a aquestes bosses. El mateix succeeix 

amb les bosses degradables i oxodegradables. 
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a. Bosses de paper-kraft 

Les bosses de paper-kraft són un tipus de bossa feta de material totalment 

biodegradable que s'usa per a la recollida de matèria orgànica.  

L'inconvenient d'aquestes bosses recau en què poden perforar-se o 

desencolar-se, en condicions de sobrecàrrega o excessiva humitat.  

En els darrers anys s'ha estès l'ús de bosses de paper tipus "shopper", que 

substitueixen les bosses de plàstic convencional. En aquest cas, allò que cal 

controlar, és que no posseeixin tintes o pigments que continguin nivells elevats 

de metalls pesats, per a fer factible el seu ús. 

Alguns països com són Alemanya, Àustria o Suiza, utilitzen aquest tipus de 

bosses per a la recollida selectiva dels residus orgànics. 

vi. Bosses degradables 

El procés que pateixen aquestes bosses és diferent al de les bosses 

biodegradables, ja que aquests plàstics no compleixen amb la norma UNE-EN 

13432.  

Aquestes bosses són les típiques bosses de plàstics fetes de petroli a les que 

se'ls hi ha afegit uns additius que acceleren la seva desintegració física. 

vii. Bosses compostables 

Un material plàstic compostable ha de tenir les següents característiques: 

4. Biodegradable: el material ha de tendir a transformar-se en CO2, aigua i 

biomassa a partir de l'acció de microorganismes a la mateixa velocitat 

que la resta de matèria orgànica que s'està composant, sense deixar 

residus tòxics visibles o diferenciables.  

5. Desintegrabilitat: en el compost final ha d'haver una pèrdua de 

contaminació visual. 

6. Absència de metalls pesants i d'efectes negatius sobre la qualitat del 

compost 

7. Absència d'efectes negatius sobre el procés de compostatge 

Tot i així, existeixen una sèrie de conceptes a tenir en compte en quant els 

atributs esmentats anteriorment: 

 Un material biodegradable no ha de ser necessàriament compostable. 
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 Un material que es fragmenti en trossos que, tot i no ser apreciables per 

la vista humana sí poden ser detectats a partir de tècniques 

microscòpies, no és considerat biodegradable ni compostable. 

És a dir, la clau es troba en el temps que triguen ambdós processos en dur-se 

a terme, doncs la diferència respecte a les bosses biodegradables és el temps 

que requereixen per a degradar-se, ja que les compostables en necessiten 

menys. És a dir, totes les bosses compostables són biodegradables però no 

totes les biodegradables són compostables. 

Les bosses compostables han estat fabricades per arribar a una planta on 

puguin ser transformades en compost junt amb altres desfets orgànics. El 

problema recau en que la major part d'Espanya no separen les escombraries 

orgàniques dels domicilis. 

L'associació europea de bioplàstics demana als socis que certifiquin els seus 

productes comprometent-se amb les següents normes: 

 EN 13432: Requisits dels envasos valoritzables mitjançant compostatge i 

biodegradació 

 EN 14995: Determinació de la biodegradabilitat aeròbica final i 

desintegració de materials plàstics en condicions de compostatge 

controlades. 

 

Figura annex 8. Transparència de diverses bosses per a la recollida selectiva de la FORM 

viii. Bosses reciclables 

Les bosses de plàstic de polietilè convencional són fabricades emetent molta 

quantitat de CO2 i triguen a prop de 100 anys en descompondre's en la 

naturalesa. Aquetes bosses poden ser reciclades en les corresponents plantes 

de tractament, sempre i quan siguin dipositades en el corresponen contenidor 

d'escombraries de color groc per a envasaments.  
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Actualment tan sols es recicla el 10% de les bosses que surten dels comerços 

del país. 

ix. Bosses hidrosolubles 

Un plàstic és hidrosoluble quan té la capacitat de dissoldre's a l'aigua sense 

produir toxicitat. La majoria dels plàstics no són hidrosolubles. 

Aquestes bosses han de dipositar-se en el contenidor orgànic, però cal 

destacar que no poden romandre durant gaire temps en contacte amb l'aigua, 

ja que perdrien la seva utilitat. 

x. Bosses reutilitzables 

Les bosses fabricades de nylon, bosses resistents de PE, ràfia de PP, PET 

reciclat, són reciclables, rentables i gràcies al seu disseny s'aproximen força a 

ser un anomenat 'residu zero'. Les bosses de plàstic reutilitzables permeten la 

reducció dràstica del consum de bosses d'un sol ús. 

Cal destacar que les bosses reutilitzables han de complir amb la norma  UNE 

53942. 

Així doncs, amb un ús adequat per part dels consumidors, les bosses 

reutilitzables resulten una solució mediambiental òptima actualment. 

Concretament les bosses reutilitzables i les de paper són les més òptimes en el 

mercat segons diversos estudis. 

xi. Bosses sostenibles 

El concepte sostenible s'aplica amb qualsevol producte que millori la situació 

existent, per exemple, reduint les emissions de CO2. 

xii. Altres tipus de bosses 

Tot seguit s'esmenten altres tipus de bosses de les esmentades anteriorment 

que estan fetes per altres materials: 

8. La bossa de tela pot utilitzar-se una infinitat de vegades, reduint de 

forma significativa l'ús de bosses de plàstic. Tot i així, cal tenir present 

que les de rafia no són biodegradables i que, a més, no es poden 

reciclar ja que posseeixen una composició força complexa. 
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9. Les bosses de fècula de patata són biodegradables, podent-se 

descompondre en nutrients i biomassa en condicions naturals. Això 

implica que tenen una vida útil curta, doncs són d'usar i tirar. Aquestes 

bosses, a més, solen contenir un alt percentatge de compostos de 

petroli. 

10. Les bosses de paper provenen d'una font reciclable, a diferència de les 

anteriors. Aquestes bosses són d'usar i tirar ja que es trenquen amb 

facilitat i en mullar-se perden efectivitat. En tal cas, a més, s'obté una 

pitjor qualitat en el reciclatge.  

11. Per altra banda cal destacar el gran inconvenient que posseeixen aquest 

tipus de bossa, ja que per a produir-les es requereix de la tala completa 

d'algunes zones del bosc de tota una àrea, arribant a ser possible el 

trencament de l'ecosistema d'aquest lloc i dels que es troben al voltant. 

A més, durant aquesta tala es produeix una despesa energètica i 

emissions de gasos d'efecte hivernacle que arriben a ser molt 

perjudicials per al medi ambient. 

12. El millor tipus de bossa de paper és aquella que no conté ni productes 

químics tipus tintes o impressions, doncs d'aquesta forma es poden 

compostar. 

13. Les bosses de cotó són cada cops més emprades, doncs no només són 

lleugeres, sinó que quasi no ocupes espai, podent arribar a ser 

utilitzades fins a 500 cops durant el seu cicle de vida. 

xiii. Bosses de ràfia 

Les bosses de ràfia estan fabricades en la seva majoria en el sur-est asiàtic i 

cal tenir present que aquestes no compleixen amb la normativa vigent, ja que 

no es duu a terme cap tipus de control. 

A més, no són reciclables ja que la gran majoria posseeix metalls pesats. 
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IV. Comparació entre els diferents tipus de bosses 

Taula annex 5. Avantatges i desavantatges de l'ús dels diferents tipus de bosses per a la recollida 

selectiva de la FORM 
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C. Recollida selectiva  

Situació actual 

La situació actual en la societat es basa en un consum massiu de productes on 

es produeix un ús excessiu de matèries primes i una generació de residus, 

duent-se a terme una expansió considerable de l'usar i tirar de les bosses amb 

les quals es compra.  

Actualment cada habitant utilitza 238 bosses de plàstic a l'any, és a dir, en total 

es parla d'unes xifres de consum a Espanya d'uns 10.500 milions de bosses a 

l'any. Tenint present que cadascuna d'elles triga 400 anys en descompondre's, 

cal fer un replantejament respecte a la nostra influència en l'impacte 

mediambiental, doncs tan sols es recicla un 10% del total de bosses, generant-

se un total de 100.000 tones de residus a l'any i, com a conseqüència, 440.000 

tones de CO2 que contamina el planeta. 

Situació actual a Catalunya 

Segons estudis realitzats, el 23% dels municipis de Catalunya no recull la 

fracció orgànica selectivament, incomplint d'aquesta forma la legislació. 

Concretament, d'aquest 23%, 61 municipis pertanyen a la província de 

Barcelona, 22 a Tarragona, 79 a Girona i 80 a Lleida. 

La majoria dels municipis de Catalunya no aconsegueixen la quantitat de 

FORM prevista en el Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 

2007-2012 (PROGREMIC). S'ha estimat que en mitja es recullen 54,6kg de 

FORM bruta anuals per persona i que el 48% dels municipis no arriben ni a la 

meitat dels objectius quantitatius del PROGREMIC. 

Tot i així, en general, el nivell d'impropis marcat per el PROGREMIC sí que 

s'aconsegueix. 6 

                                                

 

 

 

6
 Dades del 20 de juny de 2013, segons Ecologistes en Acció 
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I. FORM 

La FORM està constituïda per restes de fruita i verdura, restes de carn ipeix, 

taps de suro, restes vegetals de petites dimensions, etc. En la FORM és 

important evitar la presència d'impropis, ja que aquests redueixen la seva 

qualitat.  

La qualitat de la FORM és un dels pilars fonamentals per a obtenir un compost 

de qualitat. Per aquest motiu, es recomana: 

 No dipositar-hi líquids, com sucs de fruites, llet, etc., dins de la galleda 

de la recollida selectiva de la FORM. 

 Usar preferentment bosses compostables per a la recollida de la FORM. 

En cas contrari, cal tenir present que la bossa de plàstic de PE es tracta 

d'un impropi de la FORM que ha de ser eliminat en la instal·lació 

receptora d'aquesta, ja que la presència de plàstics genera nombrosos 

problemes de gestió, afavorint la pèrdua de matèria orgànica. Com a 

conseqüència de la utilització de bosses no compostables, s'incrementen 

els riscs d'anaerobiosis en el procés, fet que genera males olors i que, a 

més, empitjora la qualitat final del compost. 

Les característiques fonamentals de la FORM que cal tenir present per al 

disseny i maneig del material d'entrada són la matèria orgànica, la humitat i el 

N.  

Per exemple, en cas que la FORM posseeixi un elevat contingut d'aigua i 

matèria orgànica molt degradable, el pH serà àcid, degut possiblement a les 

condicions de recollida tals com la freqüència de recollida i l'aireació dels 

contenidors. 

Si la FORM és ben seleccionada, aquesta tindrà un baix percentatge de part 

mineral. Però, si no és així, al llarg del procés s'aniran concentrant relativament 

i en obtenir el producte final seran valorats o bé com a nutrients, o bé com a 

contaminants en cas dels metalls pesants.  

Un altre paràmetre interessant de la matèria d'entrada és la densitat aparent 

que, com s'ha explicat anteriorment, aporta informació sobre l'estat del procés 

(aeròbic o anaerobi), i sobre l'ocupació i ordenació de l'espai. La densitat 

aparent de les mostres de FORM està relacionada amb el contingut en 

impropis, la grandària dels materials, el contingut en humitat i amb el temps i 

condicions d'emmagatzematge. 
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D. Procés de compostatge 

El compostatge es tracta d'un procés de transformació de la matèria orgànica 

per a obtenir un compost. 

I. Piles de compostatge 

Per tal de realitzar el procés de compostatge és necessari formar piles de 

compostatge. Les mesures òptimes de les piles oscil·len entre els 1,2 - 2 

metres d'altura, per 2 - 4 metres d'amplada, sent la longitud variable. En cas de 

ser massa grans, l'oxigen no podria penetrar en el centre i, en cas de ser 

massa petites, la pila no s'escalfaria el suficient com per a poder dur a terme el 

procés satisfactòriament. Tot i així, les És per aquest motiu que les mesures 

òptimes de les piles oscil·len entre els 1,2 - 2 metres d'altura, per 2 - 4 metres 

d'amplada, sent la longitud variable. En cas de ser massa grans, l'oxigen no 

podria penetrar en el centre i, en cas de ser massa petites, la pila no 

s'escalfaria el suficient com per a poder dur a terme el procés satisfactòriament.  

A més, per a la seva preparació, clar tenir en compte els següents criteris: 

 Ajustar les piles a les característiques de la voltejadora 

 En cas que la parcel·la tingui pendent, la pila es conformarà en sentit de 

la pendent. 

 Deixar espai suficient en les capçaleres de les piles (aproximadament 

uns 7m) per a que les voltejadores es puguin posar en posició de 

transport. 

 Deixar espai entre piles o entre pila i un altre element, per tal que tant la 

màquina com el tractor puguin treballar. La separació requerida és de, 

com a mínim, 4m. 

 Tenir present que la màquina no pot donar marxa enrere un cop 

comença a treballar. Així doncs, en cas de trobar-se amb un element, 

hauria d'ajudar-se amb un tractor i una pala per a fer lloc. 

 Evitar l'ús d'elements aliens, com cordes, restes d'animals, pedres, etc., 

per tal d'evitar problemes amb la maquinària i amb la seguretat.  
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II. Paràmetres del procés 

En aquest procés biològic hi intervenen molts factors que cal tenir en compte a 

l'hora de realitzar el procés, ja que d'ells en depèn la qualitat final. 

i. Paràmetres físics 

Temperatura 

La temperatura és un indicador del funcionament del procés. S'ha comprovat 

que petites variacions de temperatura afecten més a l'activitat microbiana. 

Gràcies a l'evolució de la temperatura es pot jutjar l'eficiència i el grau 

d'estabilització als quals ha arribat el procés, doncs existeix una relació directa 

entre la temperatura i la magnitud de la degradació de la matèria orgànica, així 

com entre la degradació i el temps en el què la temperatura ha estat alta. 

Inicialment tot el material es troba a la mateixa temperatura i, en haver-hi 

activitat biològica, es genera calor; donat que el residu és una massa 

autoaïllant, el reté, provocant un augment general de la temperatura. En la fase 

de descomposició, un augment de temperatura indica la presència de materials 

molt degradables i que, a més, les condicions de treball són les adequades. 

En les últimes fases del procés tant el contingut en humitat com la quantitat de 

matèria mineral intervenen en el manteniment de la temperatura, gràcies a 

l'elevada capacitat que té la matèria mineral per a emmagatzemar calor. 

Categories fisiològiques dels bacteris segons la seva relació amb la temperatura 

Taula annex 6. Principals categories fisiològiques de les bactèries segons la seva relació amb la 

temperatura 

Grup T mínima (ºC) T òptima (ºC) T màxima (ºC) 

Termòfils 40-45 55-75 60-80 

Mesòfils 10-15 30-45 35-47 

Psicròfils obligats (-5)-(+5) 15-18 19-22 

Psicròfils 

facultatius 
(-5)-(+5) 25-30 30-35 
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En cas que les temperatures es mantinguin elevades indica que el material 

s'higienitza, però es poden presentar problemes d'inhibició de l'activitat per part 

de la majoria dels microorganismes, doncs molts d'ells moren i d'altres, no 

actuen. Aquest fenomen rep el nom de 'suïcidi microbià'. Per tant és necessari 

aconseguir un equilibri entre la biodegradació i la temperatura màxima 

d'higienització.  

Es considera que la major diversitat microbiana s'aconsegueix entre els 35 i 

40ºC, la màxima biodegradació entre 45 i 55ºC i la higienització quan es 

superen els 55ºC. Així doncs, es consideren com a temperatures òptimes 

aquelles que es troben entre els 35-55ºC, doncs en aquest interval es possible 

eliminar els patògens, paràsits i llavor de males herbes.  

En cas de superar la temperatura els 60ºC durant molt temps, moririen 

microorganismes vius. 

Assaig d'autoescalfament 

El test d'autoescalfament mesura l'increment de temperatura produït com a 

conseqüència de l'activitat microbiana que té una mostra, amb la humitat 

controlada, que s'ha deixat dins d'un recipient aïllat tèrmicament durant un 

temps determinat. 

L'autoescalfament serà menor o major depenent de la quantitat de matèria 

orgànica que sigui fàcilment degradable que encara contingui la mostra. 

Humitat 

La presència d'aigua és imprescindible per a què els microorganismes duguin  

a terme les seves necessitats fisiològiques , doncs és el medi de transport de 

les substàncies solubles que serveixen d'aliment a les cèl·lules i als productes 

de desfets de les reaccions que tenen lloc durant aquest procés. 

Aquest paràmetre és considerat un dels més importants per a la optimització 

del compostatge, doncs petites variacions d'humitat provoquen grans canvis en 

la temperatura, arribant a dificultar considerablement el maneig del producte 

final. 

Al llarg del procés disminueix el contingut en humitat del material de 

compostatge a causa del calor generat pel propi procés.  

Tenint en compte que els microorganismes tan sols poden usar les molècules 

orgàniques si, i només si, aquestes estan dissoltes en aigua, cal vigilar el 

contingut en aigua del material a compostar: 
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 Si la humitat és baixa (inferior al 40%) disminueix considerablement 

l'activitat biològica i, conseqüentment, el procés es relentitza, provocant 

una falta d'estabilització. Al voltant d'una humitat del 20% no existeix 

quasi activitat, de manera que fins i tot pot arribar a frenar-se.  

 Per altra banda, en cas que la humitat sigui alta es desplaça l'aire dels 

espais entre partícules del residu, de manera que es produiria una 

porositat inadequada que faria disminuir la transferència d'oxigen i, com 

a conseqüència, l'activitat microbiana aeròbica es reduiria, passant a ser 

un procés anaerobi. Les repercussions d'aquest fet són: l'aparició de 

males olors, la generació de lixiviats, pèrdua de nutrients, etc.  

Així doncs, la humitat de la massa de compostatge ha de ser tal que l'aigua no 

arribi a ocupar totalment els porus de la massa, per tal de permetre la circulació 

tant de l'oxigen (doncs el procés s'ha de dur a terme en condicions aeròbies), 

així com d'altres gasos que es generen durant la reacció. De manera que el 

rang òptim d'humitat es troba entre el 40-60%. 

La majoria dels residus orgànics presenten per naturalesa un contingut en 

humitat elevat, de manera que per tal d'evitar la seva compactació al llarg del 

procés són barrejats amb altres materials. Aquests reben el nom d'estructurant, 

esponjant o material suport. Alguns exemples de residus orgànics que 

pertanyen a aquest grup són els residus vegetals (restes de jardí, residus de la 

industria de fusta, etc.). La seva característica principal és que són 

estructurants de la mescla, proporcionen la porositat necessària i també poden 

absorbir part de la humitat que hi ha en excés en el residu. A més, l'excés 

d'humitat es pot reduir mitjançant una major aireació. 

Porositat 

La porositat es defineix com l'espai buit del volum que no està ocupat per la 

fracció sòlida del residu. En cas que un material no posseeixi porositat, cal que 

sigui condicionat amb material estructurant per tal de ser capaç d'operar en 

condicions de treball adequades, que facilitin l'existència de porus de diferents 

dimensions i que, a més, puguin estar ocupats equilibradament per aigua i aire. 

Aquesta porositat es defineix a partir del terme FAS (Free Air Space) i equival 

al volum buit disponible per a l'aire respecte al volum total, en el què l'aire tan 

sols pot ocupar el volum buit disponible que no està ocupat ni per fracció sòlida 

del residu ni per aigua.  
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Jeris i Regan (1973) afirmen que el procés de compostatge es duu a terme més 

ràpidament (major consum d'oxigen) quan el valor de FAS es troba entre 30-

35%, independentment de la naturalesa del residu. 

           
  

  
     

 

   
  

Dimensions de la partícula 

Aquest paràmetre està relacionat amb l'aspecte i la facilitat de maneig i pot 

condicionar el seu ús i pren especial importància quan el material serà usat 

com a substrat.  

Les dimensions inicials de la partícula a l'hora de començar el procés és molt 

important per tal d'optimitzar-lo, ja que com major sigui la superfície que està 

exposada a l'atac microbià per unitat de massa, més ràpida i completa serà la 

reacció.  

És cert que una mida petita de partícula redueix l'espai entre partícules, 

augmentant les forces de fricció, fent que la difusió de l'oxigen cap a l'interior i 

del diòxid de carboni cap a l'exterior sigui limitada. Si el producte és molt fies 

poden produir riscos de compactació. En cas que les dimensions de la partícula 

siguin petites es produeix un augment en la retenció hídrica i, per tant, 

disminueix considerablement la capacitat per dissipar calor. 

Les dimensions òptimes de la partícula es troben entre 1 i 5 cm. 

Densitat real i aparent 

Aquests paràmetres són interessants per al transport i maneig del compost i 

pren especial importància per al càlcul de la porositat i del seu ús com a 

substrat. 

ii. Paràmetres físico-químics 

pH 

El pH és un paràmetre que condiciona la presència de microorganismes i, per 

tant, té una acció sobre la dinàmica dels processos microbians.  

En cas de tenir un pH extrem no suposa un impediment per al 

desenvolupament del procés, però sí que intervé en la seva cinètica, dificultant 

la posada en marxa, el tipus de reaccions i la velocitat. 
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Gràcies al seguiment del pH es pot obtenir una mesura indirecta del control de 

l'aireació de la mescla, ja que en cas que es generin condicions anaeròbies en 

alguns moments, serien alliberats àcids orgànics que produirien la disminució 

del pH. 

Per tal d'aconseguir una població microbiana variada a l'inici del procés de 

compostatge cal que el valor del pH es trobi proper al 7. 

Aquest paràmetre no condiciona tan sols la vida microbiana, si no que serveix 

com a indicador de l'evolució del procés: 

 Durant la fase mesòfila inicial s'observa una disminució del pH, ja que en 

alliberar-se els àcids orgànics s'acidifica la matèria. Eventualment pot 

ocórrer que en haver-hi condicions anaeròbies la baixada de pH sigui 

molt pronunciada, provocant la formació d'àcids orgànics. 

 Al llarg del procés el valor del pH augmenta com a conseqüència del 

despreniment d'amoníac durant la descomposició de les proteïnes. En 

cas que es produeixi una pujada brusca de pH, l'alliberació de nitrogen 

amoniacal es veu facilitada, ja que s'aconseguiria un pH bàsic extrem 

que afectaria als equilibris àcid-base que conserven el nitrogen. 

 En la tercera fase el pH tendeix a la neutralitat, doncs es formen 

composts húmics que tenen propietats tampó. 

En cas que durant algun moment del procés es produeixi una reducció de pH 

indicaria que s'han produït condicions anaeròbies.  

Suler i col (1977) van establir que la relació amb l'aireació adequada condueix 

a productes finals que tenen un pH entre 7 i 8. Si els valors són inferiors hi ha 

presència de fenòmens anaeròbics i, per tant, el material encara no està 

madur.  

Suler i col van demostrar posteriorment que la degradació orgànica s'inhibeix a 

pH baixos, motiu pel qual en cas de mantenir-se un pH per sobre de 7,5 

demostraria que s'està produint una bona descomposició. 

Conductivitat elèctrica (CE) 

La conductivitat elèctrica d'un compost està determinada per la naturalesa i 

composició del material a compostar, és a dir, la CE pot arribar a donar 

informació sobre l'origen d'una mostra de compost i sobre les precaucions que 

cal prendre segons el moment de la seva utilització. Cal tenir present que la 

dosis de compost que pot ser afegit al sòl ha de ser proporcional a la CE del 

compost. 
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Durant el procés de compostatge tendeix a augmentar la conductivitat elèctrica 

com a conseqüència de la mineralització de la matèria orgànica, que produeix 

un augment en la concentració de nutrients. Per altra banda, en cas d'haver-hi 

fenòmens de lixiviació de massa, es produeix un descens de la conductivitat. 

Capacitat d'intercanvi catiònic (CIC) 

Durant el procés de compostatge apareixen substàncies estabilitzades que es 

caracteritzen per presentar una CIC elevada. 

iii. Paràmetres químics 

Nutrients 

Els microorganismes que intervenen en el compostatge requereixen nutrients 

per a poder créixer i reproduir-se, de manera que cal assegurar la presència 

dels macronutrients C i N, en el què la quantitat de C és notablement superior a 

la del N. 

Entre els elements que composen el substrat destaquen el C, N i P, que són 

macronutrients fonamentals per al desenvolupament microbià: 

 El C és l'element que ha d'estar present en major quantitat, doncs 

constitueix el 50% de les cèl·lules dels microorganismes i el 25% de 

diòxid de carboni que es desprèn de la respiració. 

 El N és un element necessari per a la reproducció cel·lular i, a més, s'ha 

demostrat que la qualitat d'un compost com a fertilitzant està directament 

relacionada amb el seu contingut de N. 

 El fòsfor és imprescindible en la formació de composts cel·lulars rics en 

energia, sent necessari per al metabolisme microbià. 

A part del C, N i P, existeixen altres nutrients que estan presents en una menor 

quantitat i reben el nom de micronutrients. Aquests agafen importància en la 

síntesi de les enzimes, en el metabolisme dels microorganismes i en els 

mecanismes de transport intra i extracel·lular. 

Relació C/N 

La relació C/N depèn de la riquesa inicial de N, de manera que un valor concret 

de C/N no reflexa l'estat de maduresa del compost. Per això cal o bé estudiar 
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l'evolució de C/N del procés o bé cal calcular la diferència entre els valors 

inicials i finals. 

 

Figura annex 9. Evolució de la relació C/N al llarg del procés de compostatge 

Els microorganismes utilitzen generalment 30 parts de C per cada una de N, 

així doncs, la relació òptima de C/N es troba entre 25 i 35. 

 En cas que la relació C/N sigui molt elevada, disminuiria l'activitat 

biològica i, per tant, s'alenteix el procés degut a la deficient disponibilitat 

de N per a la síntesi proteica dels microorganismes.  

 Si la relació C/N i la matèria orgànica a compostar són poc 

biodegradable, la relació C/N disponible serà menor i, per tant, el procés 

evolucionarà ràpidament. 

 Una relació C/N baixa no afecta al procés de compostatge. En aquest 

cas es perd l'excés de nitrogen en forma d'amoníac, conduint cap a una 

autorregulació de la relació C/N del procés; aquesta pèrdua, tot i no 

afectar negativament al compostatge, no es pot permetre doncs un dels 

objectius primordials del procés és conservar els nutrients i el N és el 

nutrient fonamental per als cultius; a més, suposaria un problema 

mediambiental, ja que l'amoníac és un gas considerat d'efecte 

hivernacle. 

La relació C/N ideal per a un compost totalment madur es troba propera a 10. 

En la pràctica es considera que un compost és suficientment madur o estable 

quan la relació C/N<20, tot i que no es tracta d'una condició suficient.  
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Taula annex 7. Influència de la relació C/N sobre la conservació del nitrogen 

C/N inicial 20 22 30 35 

% N conservat respecte N inicial 61,2 85,2 99,5 99,5 

 

La relació C/N d'un residu és ajustable mitjançant l'ús d'un residu que tingui 

característiques complementàries. Aquest pot ser o l'agent estructurant usat per 

a condicionar la mescla o bé un material de composició complementària.  

 Evolució del nitrogen en el procés de compostatge: 

Al principi del procés el contingut en nitrogen amoniacal pot ser alt segons el 

tipus de material a compostar i, fins i tot, podria augmentar durant la fase 

termòfila. Però si la mescla inicial i el procés es desenvolupa adequadament 

hauria de disminuir. És molt important evitar durant el procés de compostatge 

les pèrdues de N, ja que el seu contingut és important en la valoració i ús del 

compost. El N es pot determinar a partir: 

 D'una mostra humida determina el contingut en nitrogen en forma 

orgànica i el nitrogen que hi ha en forma amoniacal. 

 D'una mostra seca informa sobre el contingut en nitrogen orgànic 

Relació C/P i N/P 

Després dels nutrients més importants (C i N) es troba el fòsfor. El P ha d'estar 

present en unes quantitats mínimes per tal que el procés es pugui dur a terme 

de forma correcta.  

La relació C/P òptima per al compostatge es troba entre 75 i 150, mentre que la 

relació N/P ha d'estar entre 5 i 20. 

Estabilitat i maduresa 

La maduresa i l'estabilitat no són paràmetres en sí, sinó que es tracten de 

qualitats dels materials. Quan un compost és immadur i no estable pot arribar a 

provocar molts problemes durant el seu emmagatzematge, distribució i ús. En 

aquest cas es podrien crear zones anaeròbies i es produiria una disminució en 

la qualitat del material com a conseqüència del desenvolupament de 

components fitotòxics. Conseqüentment, en aplicar-se al sòl, es duria a terme 

una continua descomposició que impediria el creixement de les plantes 

l'aplicada parcel·la. 
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La fitotoxicitat apareix degut a la presència de substàncies tòxiques, com és el 

cas del contingut en metalls pesants en el compost (biosòlids, alguns fems, 

etc.). Per a evitar aquest problema cal realitzar una avaluació de l'estabilitat i 

maduresa del compost abans d'usar-lo en l'agricultura.  

Estabilitat 

L'estabilitat es defineix com la bidisponibilitat de la matèria orgànica. Aquest 

paràmetre descriu les condicions en les quals es troba el matèria.  

 Grau d'estabilitat (GE) 

El GE és el percentatge de matèria orgànica resistent (MOR) respecte a la 

matèria orgànica total (MOT). Aquest paràmetre dóna informació que permet 

conèixer l'estabilitat d'un material orgànic i pot informar sobre el 

desenvolupament del procés. 

Quan es formen molècules estables semblants a les substàncies húmiques del 

sòl, s'incrementa el GE. Aquest augment significa que el procés avança mentre 

es produeix la pèrdua de la matèria orgànica més degradable, fent incrementar 

la matèria orgànica resistent (MOR).  

 Estabilitat i proves biològiques 

En les proves biològiques la qualitat que es mesura és l'estabilitat i, per a 

avaluar-la, s'usen paràmetres tals com: 

 Increment de temperatura amb un test d'autoescalfament 

 Consum d'O2 

 Generació de CO2 

 Mètodes per a la determinació de l'estabilitat 

Els mètodes per a determinar l'estabilitat d'un compost es basen en propietats 

químiques, físiques i biològiques. Alguns d'aquests mètodes són: 

 Mètodes físics: temperatura de la pila, oxigen, olor i color, densitat òptica 

dels extractes 

 Mètodes químics: contingut en matèria orgànica, demanda química 

d'oxigen (DQO), relació de C/N, contingut en polisacàrids, etc. 

 Mètodes biològics: índex respiromètric, activitats enzimàtiques, assaigs 

de germinació i creixement de plantes, etc. 
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Maduresa 

És molt important que el compost estigui madur, doncs aquest és apropiat per 

al creixement de les plantes i, normalment, s'associa amb el grau d'humificació.  

La maduresa depèn de l'ús final que se li doni al material i, per tant, cal avaluar 

si el compost produït és apropiat o no per a l'ús que se li ha assignat.  

Un compost immadur presenta un alt contingut de C làbil i aquest fe té tres 

conseqüències: 

 Un augment de l'activitat microbiana. Aquest fet no té gran rellevància 

doncs les condicions inicials es recuperen ràpidament. 

 Es produeix un bloqueig biològic del N assumible del sòl per les 

poblacions de microorganismes, fet que provoca un dèficit de N en el 

sòl, és a dir, un elevat rati C/N.  

 Disminueix l'O2 i el potencial redox, provocant una reducció de la 

velocitat de nitrificació. També es produeix una baixada del pH per 

causa de la formació de H2CO3, provoca una major disponibilitat de 

metalls pesants i, a més, augmenta la temperatura que inhibeix l'activitat 

de la planta. 

 Maduresa i proves d'aptitud per a l'ús del compost 

En les proves d'aptitud per a l'ús del compost es valora principalment la 

maduresa i, per a fer-ho es fa ús dels següents paràmetres: 

 MOR, NhH 

 Grau d'humidificació 

 Fitotoxicitat 

Matèria orgànica 

El coneixement del contingut dels composts en matèria orgànica és 

imprescindible a l'hora de determinar la qualitat agronòmica.  

Alguns composts que procedeixen de la matèria orgànica són usats pels 

microorganismes per a formar els seus teixits i d'altres són transformats en 

diòxid de carboni i aigua.  

Durant el procés de compostatge descendeix el contingut en matèria orgànica 

total (MOT) en major o menor proporció degut a la mineralització i, 

conseqüentment, degut a la pèrdua de carboni en forma de diòxid de carboni. 

Aquestes pèrdues poden arribar a suposar el 20% del pes en massa 
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compostada i poden ser determinades a partir d'un balanç de matèria. Per tal 

de predir la quantitat del producte final és necessari conèixer la 

biodegradabilitat de la matèria orgànica de partida. Aquesta biodegradabilitat 

pot ser estimada a partir d'un balanç de matèria, tenint en compte que la 

quantitat de cendres es conserva constant durant el procés.  

La reducció de matèria orgànica es duu a terme en dues etapes: 

 En la primera etapa es produeix un decreixement molt ràpid dels 

carbohidrats. 

 En la segona etapa, un cop s'han consumit els composts làbils, es 

produeix una degradació lenta d'altres materials més resistents com ara 

les lignines i, a més, es van transformant en composts húmics.  

La velocitat de transformació de matèria orgànica depèn de la seva naturalesa 

física i química, dels microorganismes que hi intervenen, així com de les 

condicions físico-químiques del procés (aireació, temperatura, humitat i pH). 

 

Figura annex 10. Variació del contingut en MO al llarg del procés de compostatge 

iv. Altres paràmetres d'interès 

Aireació 

Els microorganismes que intervenen en el procés són aerobis i, entre d'altres 

funcions, consumeixen oxigen durant la degradació del material, de manera 

que és imprescindible assegurar la presència d'O2 durant el procés. Aquest 

oxigen és subministrat a partir de sistemes d'aireació i/o volteig, tot i que també 

es pot produir de forma natural per aireació passiva quan la mescla té una 

porositat i una estructura que afavoreix a l'intercanvi de gasos.  
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 Un aireació insuficient provoca l'aparició de microorganismes anaerobis, 

els quals retarden descomposició i fan aparèixer males olors. 

 L'excés d'aireació provoca un refredament de la massa i una alta 

dessecació i, conseqüentment, es produeix una reducció de l'activitat 

metabòlica dels microorganismes. 

L'aireació és una variable d'operació molt important i la que més influència té 

en els costos d'operació, doncs suposen entre un 32-46% d'aquests. La 

mesura de la concentració d'oxigen necessita de l'ús d'equips costosos, tot i 

que és possible mesurar-la a partir de la temperatura i la humitat.  

Altres mètodes per a oxigenar la pila consisteix en utilitzar l'aireació directa, ja 

sigui per succió o per pressió.  

Cal destacar que durant la fase de maduració no s'ha d'aportar O2 addicional, 

doncs una excessiva aireació podria donar lloc al consum de composts húmics 

formats, així com conduir a una ràpida mineralització d'aquests. 

En aquest cas es requereix d'un volteig de piles per tal d'homogeneïtzar tant la 

temperatura com l'oxigen. 

Assaig de respirometria 

L'assaig de respirometria estudia la demanda d'oxigen del compost que ha de 

disminuir durant el procés en anar reduint l'activitat microbiana. 

Aireació i temperatura 

L'aireació i la temperatura estan relacionades, ja que l'aireació intervé en la 

generació i en la pèrdua de calor, doncs: 

 Incrementa l'activitat de microorganismes, provocant un despreniment 

d'energia i que, per tant, es produeixi un augment de temperatura. 

 Pot provocar una pèrdua excessiva d'humitat i frenar el procés, 

provocant una baixada de temperatura. 

 Afavoreix el refredament quan l'aire calent és renovat pel fred. 

Efecte xemeneia 

L'efecte xemeneia té un paper important tant per a la renovació d'aire dins de la 

pila com per a disminuir el contingut en aigua d'aquesta.  

L'aire en l'interior de la pila de compostatge s'escalfa i l'aigua és saturada, 

dirigint-se cap a la part superior degut a la seva menor densitat i creant un buit 

que fa que entri aire fresc de l'exterior i ocupi aquest buit.  



 

Ruth Torrico Guerrero 

Estudi de la transferència de metalls pesants dels 

impropis a la matèria orgànica en el procés de 

compostatge 

 

51 de 145 

 

Figura annex 11. Efecte xemeneia 

Població microbiana 

Segons l'etapa del procés, apareixen diferents tipus de microorganismes: 

 En la primera etapa apareixen bactèries i fongs mesòfils, els quals 

alliberen àcid. 

 Durant la segona etapa té lloc l'aparició de bactèries, fongs termòfils i 

actinomicets a una temperatura propera als 40ºC. 

 A la tercera i última etapa del procés, quan la temperatura és superior 

als 60ºC, desapareix l'activitat microbiana. 

La posició dels microorganismes bé determinada segons el tipus: les bactèries 

es troben en tota la pila, mentre que els fongs i actinomicets es troben a 5-

15cm de la superfície. 

v. Caracterització de determinats tipus de compost 

segons el seu origen 

 

Figura annex 12. Caracterització de tipus de compost segons l'origen 
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vi. Evolució de les principals variables durant el 

compostatge 

 

Figura annex 13. Tendència evolutiva de les principals variables durant el procés de compostatge 

On: 

M.O. fa referència a la matèria orgànica 

C.C.C. equival a la Capacitat de Canvi Catiònic 

C.R.A. equival a la Capacitat de Retenció d'Aigua 

E. Metalls pesants 

Existeix un total de 106 elements coneguts per l'home, dels quals 84 són 

metalls, motiu pel qual és predictible que hi hagi possibilitats de contaminació 

metàl·lica a l'ambient. El problema, però, apareix quan se'n prolifera l'ús 

industrial, ja que les activitats industrials generen una contaminació a gran 

escala amb metalls pesants (Cu, Zn, Cd, Pb, Ni, Cr, Hg, Co, Ag, Au) i 

radionucleids (U, Th) en el medi ambient. De fet, tant el gran creixement 

demogràfic en zones urbanes com la ràpida industrialització estan provocant 

problemes seriosos de contaminació.  
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Definició de metall pesant 

Els metalls pesants són aquells elements químics que posseeixen un pes 

atòmic comprès entre 63,55 (Cu) i 200,59 (Hg) i que, a més, presenten un pes 

específic superior a 4 g·cm-3. 

Els metalls pesants són elements potencialment tòxics que poden arribar a ser 

tòxics perillosos tant pels animals com per als vegetals en cas d'acumular-se en 

el sòl o en les aigües residuals no tractades. 

I. Classificació dels metalls pesants 

Plom 

Fonts naturals 

El plom es presenta de forma natural en totes les roques, ja que existeix en 

l'escorça terrestre. El Pb també està present en les aigües, tot i que en baixa 

quantitat; en canvi, la quantitat de Pb que conté l'aire és força més elevat, ja 

que prové de volcans o huracans. Tot i així, aquestes emissions d'origen 

natural són molt petites en comparació amb les que tenen el seu origen en 

l'activitat humana.  

Fonts antropogèniques 

El Pb es produeix a partir de la mineria, metal·lúrgia, i la transformació d'aquest 

ha estat principalment en forma de residus sòlids, tot i que també s'han produït 

emissions apreciables a les aigües i a l'atmosfera.  

El plom que afecta als organismes procedeix principalment de les pintures que 

estan constituïdes per plom, de la benzina, de les estacions de servei, de 

fungicides i insecticides, així com la indústria del cautxú i de paper, etc. 

Altres fonts 

La combustió del carbó i dels productes derivats del petroli produeixen 

emissions que contenen entre d'altres metalls, el plom. 

Mercuri 

El mercuri és un dels contaminants més perillosos, ja que un factor molt 

important dels seus efectes en el medi ambient és la seva capacitat d'acumular-

se en els organismes i ascendir per la cadena alimentària. Així doncs, la 
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biomagnificació del mercuri és el que més incideix en els efectes dels animals i 

éssers humans. 

Fonts naturals 

El mercuri es troba de forma natural en l'escorça terrestre i pot ser alliberat 

degut a la mobilització natural d'aquesta, a causa de l'activitat volcànica o bé 

per erosió de les roques. 

Fonts antropogèniques 

L'emissió de mercuri en el medi ambient es deu fonamentalment a l'activitat 

humana. La font principal és, amb diferència, la combustió del carbó per a la 

producció d'electricitat i calefacció, ja que el carbó conté mercuri i durant la 

seva combustió és emès.  

Altres fonts de gran importància són els processos industrials. Alguns exemples 

són la mineria del mercuri, incineradors d'escombraries, etc. 

La fabricació de bateries, piles i explosius, fabricació de pintures, fungicides, 

plaguicides, productes de farmàcia i química, indústria del paper com a 

protector de microorganismes, obtenció de clor i sosa, termòmetres, làmpades, 

etc, també resulten una font molt important de la generació de mercuri. 

Per altra banda, el mercuri líquid s'utilitza per a fer productes tals com 

termòmetres, interruptors i bombetes.  

Cadmi 

Fonts naturals 

El Cd és un metall de color platejat present en l'escorça terrestre de manera 

natural combinat amb altres elements, però no es troba en estat lliure en la 

naturalesa. Així doncs, es troba al medi associat en els minerals de Zn, Pb i Cu. 

Fonts antropogèniques 

És molt freqüent que aquest element sigui extret com a subproducte durant 

l'obtenció de Zenc, plom o coure.  

El Cd és un metall que s'usa per a la fabricació de bateries, pigments per a 

pintures, revestiments i recobriments, etc. També s'usa en refinaments i fusions 

de molts metalls al·leacions fusibles i soldadura d'alumini, gravats de joieria, 

bateries de cadmi-níquel, fungicides i insecticides, estabilitzant en la producció 

de PVC, etc. 
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Crom 

Fonts naturals 

El Cr es troba de forma natural en varis elements, tals com el bròcoli, patates, 

raïm, taronges, plàtans, cereals integrals, anguila, avellanes, cebes, tomàquets, 

vi, etc. Cal destacar, però, que mai es troba en estat lliure.  

El Cr també és alliberat durant les erupcions volcàniques. 

Fonts antropogèniques 

Les principals activitats que involucren la contaminació per crom son la mineria 

i la indústria. En la indústria el crom s'usa principalment en el revestiment de 

metalls amb finalitats estètiques, decoració i canvis de color. 

Per altra banda, també s'usa en la fabricació d'acers inoxidables, pells curtides, 

pigments per la indústria tèxtil i impremta, compostos químics de crom com 

oxidants i catalitzadors, fungicides, fertilitzants, detergents, etc. 

Níquel 

El Níquel és un altre dels metalls pesants que es caracteritza per la seva 

elevada taxa de bioacumulació, és a dir, és un dels metalls pesants que més 

roman en el lloc d'acumulació. Un factor important és la seva gran taxa de 

biomagnificació, és a dir, el seu nivell augmenta amb la cadena tròfica; a 

diferència del mercuri, l'efecte de biomagnificació no està presenten els 

organismes aquàtics. 

Fonts naturals 

El Ni es troba fonamentalment a les roques, als minerals ferromagnètics, al sòl, 

a l'aigua, als combustibles fòssils, a l'aire en forma d'aerosols i a diversos 

aliments. 

Fonts antropogèniques 

El Ni s'usa per als recobriments galvànics, fabricació de nuclis magnètics, 

instrumental quirúrgic i odontològic, fabricació de monedes, fabricació de 

bateries Cd-Ni, etc. 
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Zenc 

El Zn es troba de forma natural en varis aliments tals com nous, llet i derivats 

làctics, ostres, llegums, ous, etc. 

Fonts antropogèniques 

El Zn és usat en aleacions de bronze i llató, galvanització, bateries, pintura, 

productes agrícoles, cosmètics, així com en indústries farmacèutiques i 

químiques, en la indústria del paper i del cautxú, etc. 

ii. Impacte ambiental 

Els metalls són espècies químiques no degradables, motiu pel qual un cop 

avocats al medi ambient, tan sols es poden distribuir en aire, aigua i sòl. El seu 

impacte ambiental en sòls i sediments depèn de la capacitat de complexament 

d'aquests amb components del medi ambient, així com de la seva resposta a 

les condicions fisicoquímiques i biològiques del seu entorn.  

Precisament són els processos d'adsorció i la formació de complexos en medis 

naturals, els responsables de que la major part dels vestigis de metalls pesants 

s'acumulin en sòlids en suspensió; aquests s'incorporen als sediments de 

forma ràpida, on es presenten els majors nivells de concentració d'aquests 

contaminants. De forma semblant s'observen concentracions metàl·liques en 

les aigües intersticials que es troben en contacte directe amb els sediments. 

Així doncs, molts dels problemes de contaminació, toxicitat i ecotoxicitat 

s'atribueixen a alguns metalls i a alguns dels seus composts.  

Tot i així, cal esmentar que alguns dels anomenats metalls pesants són 

necessaris per als éssers vius, tot i que en petites quantitats, com ara de Cd, 

Cu, Cr i Zn.  

1.1.1 Toxicitat 

Els metalls pesants es caracteritzen, entre d'altres, per posseir una toxicitat 

molt elevada; tot i que cal destacar que allò que fa tòxics als metalls pesants no 

són les seves característiques, sinó les concentracions en les que es poden 

presentar.  

Per tal que els metalls pesants  puguin exercir la seva toxicitat sobre un ésser 

viu, cal que siguin biodisponibles, és a dir, cal que estiguin disponibles per a ser 

captats per l'ésser viu. El concepte de biodisponibilitat està íntimament 

relacionat amb les condicions físicoquímiques de l'ambient.  
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1.1.2 Metalls pesants en un compost 

En cas que un compost posseeixi metalls pesants - tot i que no siguin 

assumibles per la planta de forma ràpida -, quedaran en el terra acumulats i, en 

variar les condicions de pH, CIC (capacitat d'intercanvi catiònic), etc., poden 

passar a disposició de les plantes i/o contaminar els aqüífers. En el cas 

particular dels sòls, els metalls pesants afecten a la fertilitat i/o ús posterior 

d'aquests; en canvi, en el cas dels aqüífers i aigües superficials, comprometen 

sèriament l'ús d'aquest recurs com a font d'aigua per al consum humà. 

Aquests actuen directament sobre els éssers vius a partir d'un bloqueig de les 

activitats biològiques, provocant danys irreversibles en els organismes.  

Així doncs, degut al gran desenvolupament tecnològic que s'ha produït en els 

últims anys, s'ha produït un gran augment de desfets urbans, provocant la 

presència de molts metalls pesants en quantitats importants en el medi 

ambient, fet que crea nombrosos efectes sobre la salut i l'equilibri dels 

ecosistemes. 

1.1.3 Metalls pesants en el procés de compostatge 

Al llarg de la història s'han realitzat diversos estudis en els què s'ha comprovat 

que els continguts de Fe, Cu, Zn, Mn, Pb, Ni i Cd augmenten al llarg del procés 

de compostatge. Aquest fet es produeix degut a la pèrdua de matèria orgànica 

per mineralització que té lloc durant el propi procés de compostatge. Un altre 

motiu de l'augment és la degradació que pateix part dels trossos de grans 

d'impropis, que travessen el procés de tamissat que es realitza tant a l'inici, 

durant i al final del compostatge. 

1.1.3.1 Influència de la duració del procés de compostatge 

El contingut en metalls pesants del compost està directament relacionat amb la 

durada del procés de compostatge, ja que els metalls pesants (excepte el Mn) 

posseeixen una major concentració al final del procés tal i com es mostra a la 

següent taula: 
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Taula annex 8. Evolució de la concentració dels metalls pesants amb la duració del procés de 

compostatge
7
 

Metall pesant 

(ppm) 

Dia 

0 7 14 23 55 

Mn 523 537 520 534 510 

Cd 0,6 2,1 1,2 2,4 3,9 

Cr 47 47 63 72 69 

Cu 336 347 330 419 399 

Ni 23 26 32 50 47 

Pb 272 198 204 227 287 

Zn 555 644 555 849 981 

 

Així doncs, tal i com s'observa en la taula anterior, el contingut de Mn 

disminueix a mesura que transcorren els dies, mentre que la concentració de la 

resta de metalls augmenta de forma considerable. 

  

                                                

 

 

 

7
 Font: Projecte Final de Carrera: "Contingut en metalls pesants de les diferents fraccions de 

compost procedents de residus municipals". Cantero Vilches, Verònica i Lòpez Muñoz, Ingrid 
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F. Processos de transferència dels metalls pesants 

Els materials en estar exposats contínuament a interaccions material-ambient 

pateixen una pèrdua o deteriorament de les propietats físiques i químiques. Els 

mecanismes de deteriorament varien segons el material del qual es tracti. 

La presència de lixiviats de materials orgànics residuals és un dels factors més 

importants en la mobilització dels metalls pesants presents en aquests residus. 

Solubilitat de metalls pesants 

Un dels problemes més seriosos de producció de metalls pesants en un medi 

aquós és deu a la dissolució d'espècies minerals que es troben en desequilibri 

amb les condicions del medi que les conté.  

Condicions redox 

El potencial d'oxidació-reducció és responsable de que el metall es trobi en un 

estat oxidat o reduït. Gràcies als diagrames Eh-pH és possible mostrar 

l'estabilitat dels compostos metàl·lics, ja que permeten predir el seu 

comportament davant d'un canvi en les condicions ambientals. 

Molts metalls formen sulfurs relativament insolubles en condicions fortament 

reductores, tals com el Cd, Zn, Ni, Co, Cu i Pb. En canvi, en aquestes 

condicions, metalls com el Fe i el Mn són més solubles. 

Mobilitat de metalls pesants 

La mobilitat d'un metall no depèn tan sols de la seva especiació química, sinó 

de paràmetres tals com pH, matèria orgànica, etc.  

pH 

La majoria dels metalls tendeixen a estar més disponibles en un pH àcid, ja que 

són menys fortament adsorbits , excepte el Cr, As, Mo i Se, que són més 

mòbils a un pH alcalí.  

Matèria orgànica 

La matèria orgànica presenta una gran afinitat amb certs metalls, tals com Co, 

Cu, Mo, Ni, Pb i Zn, reaccionant amb els ells i influint en la seva disponibilitat. 

En aquests casos, l'adsorció pot ser tan forta que queden estabilitzats, com el 

cas del Cu. Per altra banda, és possible que es formin complexos que facilitin la 

solubilitat del metall, la seva disponibilitat i dispersió.  
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I. Processos de transferència dels propis de la FORM 

Existeix una gran interacció entre les bactèries i els metalls pesants que pot 

ocórrer tant a nivell extracel·lular, intracel·lular o a la superfície bacteriana. 

Els microorganismes efectuen transformacions en els metalls pesants, ja que 

alteren la seva solubilitat, mobilitat i/o toxicitat.  

Les vies per a les quals els microorganismes influencien als metalls pesants 

són: 

 Acumulació de metalls pesants independentment del metabolisme 

(adsorció passiva) o intracel·lular o dependent del metabolisme 

(absorció activa). Ambdós fenòmens poden ocórrer en el mateix 

organisme. En cas que el metall sigui acumulat pel microorganisme, el 

destí del metall estarà relacionat amb el destí de la cèl·lula on s'ha 

acumulat. Si, pel contrari, els microorganismes són transportats, el 

metall acumulat es mourà amb ells. 

 Alguns metalls es transformen per processos redox, com és el cas del 

Fe i Mn. En canvi, altres metalls poden ser transformats per alquilació, 

com per exemple el Hg. Com a conseqüència d'aquest procés, la 

mobilitat i la toxicitat del metall transformat, difereix força de la seva 

forma original. 

 Els microorganismes produeixen o alliberen compostos orgànics o 

sulfurs que canvien la mobilitat dels metalls, reduint-la. Els compostos 

orgànics solen unir-se als metalls. Així doncs, la degradació microbiana 

dels complexes organometàl·lics pot canviar l'especiació del metall. 

 Els microorganismes afecten al pH i, conseqüentment, influencien 

indirectament a la mobilitat dels metalls. 

Algunes bactèries s'uneixen a ions metàl·lics de l'exterior de la superfície 

cel·lular a través d'una adsorció passiva i, a més, usen els metalls per a 

realitzar funcions estructurals i/o catalítiques, transportant-los cap a l'interior 

mitjançant absorció activa. Algunes bactèries poden promoure la lixiviació 

(selectiva o no) amb productes metabòlics de constituents metàl·lics de 

minerals. En canvi, certs microorganismes excreten productes metabòlics 

inorgànics que precipiten ions metàl·lics.   
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i. Interacció bactèria - metall pesant8 

Les bactèries són uns organismes que modifiquen els ecosistemes. Els metalls 

pesants entren en aquestes bactèries a partir de varis mecanismes, els quals 

es descriuen a continuació. En general, però, les interaccions bactèria-metall es 

produeixen per una sèrie de circumstàncies que s'inicien fora de l'entorn 

cel·lular i finalitzen intracel·lularment.  

a. Interacció a nivell intracel·lular 

Les interaccions intracel·lulars entre bactèries i metalls pesants s'inicia amb la 

bioacumulació. Durant aquesta primera fase del procés, les bactèries acumulen 

cations metàl·lics per a poder créixer i, un cop s'han assolit altes 

concentracions, els mecanismes d'acumulació segueixen funcionant, i això 

incideix en la toxicitat del metall sobre l'organisme que els acumula. Segons 

estudis realitzats (Kasan, 1993), l'emmagatzematge intracel·lular  d'aquests 

compostos confereix resistència a metalls pesants en algunes bactèries. Cal 

destacar, però, que la majoria de les espècies metàl·liques que s'acumulen en 

les cèl·lules bacterianes poden ser transformades en compostos de menor 

toxicitat. 

Oxidació biològica 

Un tipus particular d'interacció bactèria-metall és la capacitat que tenen les 

bactèries d'usar alguns metalls com a font d'energia o acceptors finals 

d'electrons en el metabolisme. Aquest fet és relacionable amb la oxidació 

biològica, la qual es basa en un conjunt de reaccions dels organismes que són 

produïdes degut a l'acció dels microorganismes durant condicions aeròbies.  

En la oxidació biològica es produeixen una sèrie de reaccions de transformació 

en les quals es separen els electrons dels aliments que es van movent a través 

d'ells i, conseqüentment, s'oxiden les molècules orgàniques i s'allibera energia. 

Així doncs, la reacció que es produeix és la següent. 

                                                

 

 

 

8
 Font: www.interciencia.org 
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En resum, per a que la oxidació biològica tingui lloc resulta molt important tant 

la presència de nutrients tals com P, S, N, Ca, Mg, etc, com l'existència de 

condicions aeròbies. 

Per últim cal destacar que la oxidació biològica provoca una remoció del 

nitrogen, fent que aquest es desnitrifiqui i sigui enviat a l'atmosfera. Aquest fet 

podria explicar perquè en certs moments del procés hi ha deficiència de N. 

b. Interaccions extracel·lulars 

Mobilització 

La mobilització és la capacitat que presenten algunes bactèries per a alliberar 

els metalls pesants que constitueixen alguns compostos químics. L'exemple 

més conegut al respecte és el de la bactèria Thiobacillus ferrooxidans, que és 

el responsable de la lixiviació de Fe, Cu i Mo.  

Hipòtesi 

Els propis de la FORM al llarg del procés alliberen lixiviat i, per tant, la 

producció del lixiviat indica que s'està produint mobilització, és a dir, que els 

metalls pesants de la matèria orgànica estan sent alliberats.  

Com s'ha esmentat amb anterioritat, la generació de lixiviat depèn 

fonamentalment de la humitat, de manera que a major humitat, més quantitat 

de lixiviat es produeix i, per tant, major quantitat de metalls pesants estan sent 

alliberats.  

Donat que la humitat va disminuint al llarg del procés, caldria analitzar el lixiviat 

en diferents fases del procés per a comprovar que a mesura que la humitat 

disminueix, la mobilització de metalls pesants també ho fa. En cas afirmatiu, 

indicaria que cal trobar el punt òptim d'humitat que asseguri una activitat 

biològica suficient però que no permeti la mobilització de metalls pesants; una 

altra solució consistiria en extraure més freqüentment el lixiviat produït.  

Immobilització 

La immobilització és la capacitat que presenta la biomassa microbiana per a 

atrapar els metalls, unint-los amb els seus components estructurals. Aquesta 
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capacitat depèn de les propietats físiques, químiques i biològiques de la 

biomassa bacteriana.  

 Biosorció: 

La biosorció és una propietat de la biomassa, en particular de la microbiana, 

que consisteix en captar els metalls que es troben en solucions aquoses - en 

aquest cas el lixiviat -. En aquest procés hi intervenen dues fases: la sòlida 

(absorbent) i la líquida (solvent), que és la que conté les espècies dissoltes 

(ions metàl·lics) que seran absorbides. Així doncs, els components que es 

troben a la superfície cel·lular actuen com a bioabsorbents i interactuen amb 

els metalls pesants, atrapant-los dins de la seva estructura.  

Cal destacar que la biosorció és un fenomen constant en amplis intervals tant 

de temperatura com de pH. 

En els darrers anys s'ha demostrat que l'ús de desfets generals per 

fermentacions industrials de gran escala o l'ús d'algunes algues, permeten 

remoure del solvent metalls tals com el Cu, Cd, Zn, Hg, Pb, Zn, Ni i Fe.  

El problema en el procés de compostatge, però, recau en què aquests desfets 

usats com a absorbents de metalls pesants acaben descomposant-se i formant 

part del compost i, conseqüentment, els metalls pesants hi estan també 

presents. 

Polímers extracel·lulars (SPE) 

Els polímers extracel·lulars estan constituïts per nutrients, polisacàrids, etc. i es 

caracteritzen perquè permeten que les bactèries s'adhereixin a qualsevol 

superfície, atrapant els ions metàl·lics d'aquests components.  

El contingut en nutrients del medi té un doble efecte en la producció i 

composició dels polímers extracel·lulars, ja que no només influeixen en el 

creixement de la bactèria, sinó que estimulen la producció de biopolímers en la 

superfície cel·lular. A més, la seva producció també augmenta si hi ha manca 

de fòsfor o nitrogen en el medi. 

Per altra banda, s'ha demostrat que la presència de metalls com Cd, Cu, Pb, 

Zn, Al o Cr en condicions aeròbies, augmenta la productivitat dels polímers 

extracel·lulars. 

Efecte del pH al creixement de polímers extracel·lulars 

La majoria de les bactèries creixen quan l'interval de pH es troba entre 4 i 9, de 

manera que per a valors extrems (pH<3 i pH>10), el creixement microbià no 
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només queda inhibit sinó que també ho és la biosíntesis de polímers 

extracel·lulars. Concretament, els valors de pH òptims per a la síntesi de SPE 

es troben entre 5 i 6,5. 

Sideròfors 

Els sideròfors són pigments extracel·lulars fluorescents produïts per una gran 

varietat de microorganismes i que presenten una elevada afinitat amb el Fe. 

Virtualment tots els microorganismes necessiten el Fe per a satisfer les seves 

necessitats vitals. Però, el Fe limita el creixement bacterià ja que forma 

complexos insolubles sota condicions aeròbies i de pH neutre, fent que la seva 

disponibilitat quedi restringida. Com a conseqüència, les bactèries seleccionen 

un sistema actiu d'alta afinitat de transport per a poder adquirir el metall. Així 

doncs, mitjanant bioassaigs s'ha comprovat que el sideròfor és capaç d'acoblar-

se al ferro per a introduir-lo en la bactèria. 

c. Interaccions amb la superfície cel·lular 

Inicialment, la interacció entre els microorganismes i els metalls pesants es deu 

a l'atracció electrostàtica dels ions carregats en solució i els grups funcionals de 

la superfície cel·lular microbiana.  

El transport d'ions metàl·lics tals com K, Mg i Ca són coneguts. En canvi, en el 

cas del Ni, Mn i Zn i altres metalls no està actualment gaire definit; tot i així, se 

suposa que aquests metalls penetren la paret cel·lular i es dissocien en ella, 

reassociant-se amb les mol·lècules transportadores, per a ser alliberades en el 

citoplasma i, finalment, incoporar-se a les proteïnes.  

ii. Corrosió microbiana 

La majoria dels materials, incloent metalls, polímers, vidre i ceràmica poden ser 

degradats d'aquesta manera. 

La corrosió influenciada per activitats microbianes es produeix quan els 

organismes es troben en contacte amb la superfície del metall que ha patit un 

deteriorament mecànic. Com a conseqüència, ocórrer un deteriorament 

metàl·lic que rep el nom de biocorrosió o corrosió influenciada 

microbiològicament (MIC). 

La biocorrosió és un procés metabòlic bacterià que inicia o accelera la 

destrucció dels metalls, degut a la presència de substàncies polimèriques 
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extracel·lulars (EPS) - formades per una mescla de polisacàrids cel·lulars, 

proteïnes, lípids i àcids nucleids -, els quals afavoreixen l'adhesió irreversible de 

les cèl·lules sobre la superfície. Molts dels EPS contenen sucres tals com 

glucosa, galactosa, manosa, fructosa, etc. i, en formar-se la capa de EPS, les 

bactèries atrapen materials com ara l'argila, compostos orgànics, cèl·lules 

mortes, minerals precipitats, etc. i els van agregant a la diversitat d'hàbitat ja 

existent a la biopel·lícula formada. 

Un dels microorganismes més coneguts que col·labora a la corrosió microbiana 

és el manganès.  

Les bactèries que solen causar corrosió microbiana són les bactèries 

anaeròbies, tot i que també hi poden participar les bactèries del Fe, 

thibacterias, i les bactèries aeròbies que generen àcid sulfhídric. 

Les bactèries de la corrosió actuen en qualsevol lloc on hi hagi Fe, Mn,    
   o 

derivats de sofre en presència d'aigua i, normalment, quan l'ambient es 

reductor. 

Corrosió anaeròbia 

Per tal que es dugui a terme una corrosió anaeròbia cal que hi hagi present tres 

elements: ferro metàl·lic, humitat i oxigen. La reacció es duu a terme en vàries 

etapes. 

            

            

                  

                           

Corrosió aeròbia 

Com a resultat d'una corrosió aeròbia es forma àcid sulfúric i, sobre els metalls 

precipitats, es creen processos d'aireació diferencial i, per tant, es formen 

picadures. 

Les bactèries més comuns que ajuden a la corrosió aeròbia són les 

anomenades bactèries ferruginoses que es troben, a vegades, en gran 

abundància en aigües que contenen salts ferroses dissoltes. Aquestes 

bactèries es caracteritzen per acumular hidròxid fèrric al voltant de les cèl·lules, 

creant al seu voltant zones tacades amb un color semblant al rovell. 

Un altre grup de bactèries són les àcid fèrriques, les quals creixen en un pH 

situat entre 3 i 4. 
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a. Factors que influeixen a la corrosió bacteriana 

Contingut químic del líquid 

La presència d'oxigen afavoreix el desenvolupament d'organismes aerobis i, 

per altra banda, el CO2 serveix com a font de carboni per a les bactèries 

autòtrafes, tals com les ferruginoses o les àcid fèrriques. 

A més, en cas d'haver-hi N2, P, S, Fe, Mn, Ca, NO3, etc., els microorganismes 

obtenen els oligoelements que necessiten per a la seva pròpia síntesi i 

metabolisme. 

pH 

Els microorganismes no poden desenvolupar-se en totes les condicions de pH. 

Per exemple, la corrosió anaeròbia es considera possible quan el pH està 

comprès entre 5,5 i 8,5. Concretament, les bactèries més comuns es generen 

en pH compresos entre 6 i 9 en aquelles zones favorables a la corrosió. 

Temperatura 

Cada microorganisme té una temperatura òptima a partir de la qual es 

desenvolupa, tot i que generalment la T oscil·la entre 25ºC i 30ºC. 

iii. Reaccions de complexació 

Les reaccions de complexació són reacciones en les que un metall s'uneix o 

complexa amb substàncies que reben el nom de lligands. 

La formació de complexos, sobretot de metalls pesants, és un factor que pot 

incrementar considerablement la solubilitat d'aquests.  Les reaccions de 

complexació poden tenir lloc tant amb molècules orgàniques (sintètiques o 

naturals) com amb radicals inorgànics.  

Respecte als lligands orgànics és important conèixer que n'hi ha alguns que 

confereixen una alta toxicitat als metalls pesants.  

Hipòtesi 

En cas de que el procés de compostatge estigui funcionant correctament, es 

produirà el fenomen de la oxidació biològica i, conseqüentment, els aliments 

produiran electrons fet que, tal i com s'explica a continuació, està íntimament 

relacionat amb les reaccions de complexació. 
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Per a què una reacció de complexació tingui lloc, cal que hi hagi donadors 

d'electrons - els aliments - per tal que els ions metàl·lics formin complexos. Així 

doncs, si hi ha oxidació biològica i presència d'ions metàl·lics, forçosament es 

produeixen reaccions de complexació, que fan augmentar la solubilitat dels 

metalls pesants i la seva toxicitat. Així doncs, els metalls pesants que són 

solubles són altament mòbils i es desplacen a través d'una solució aquosa - 

lixiviat, pluja, etc. -. 

Per a analitzar aquest fenomen i distingir la causa respecte a la mobilització de 

metalls pesants, caldria analitzar el contingut en metalls pesants en condicions 

aeròbies i anaeròbies, ja que la oxidació biològica i, conseqüentment, les 

reaccions de complexació tan sols poden tenir lloc en condicions aeròbies.   

iv. Adsorció 

L'adsorció és l'acumulació preferencial d'una substància en una fase líquida o 

gasosa sobre la superfície d'un sòlid. De manera que en aquest procés, es 

separa una substància en fase líquida i s'acumula en la superfície de 

l'adsorbent sòlid. Per a què aquest fenomen es dugui a terme, cal que 

l'adsorbent tingui una estructura porosa. 

El nivell d'activitat de l'adsorció depèn de la concentració de la substància en 

l'aigua, la seva temperatura i la solubilitat. 

Els microorganismes poden canviar l'estat d'oxidació o de modificació de 

metalls pesants, augmentant o disminuint la seva toxicitat o adsorció a les 

membranes i estructures biològiques. 

a. Adsorció de matèria orgànica 

La matèria orgànica conté un número elevat de grups funcionals (carboxílics, 

hidroxílics, amides, aminoàcids, cetones i aldehids). Entre ells, els grups 

carboxílics són els que contribueixen majoritàriament a l'adsorció de molècules 

d'aigua.  

Per altra banda, cal destacar que la matèria orgànica pot adsorbir molt 

fortament a alguns metalls, com és el cas del Cu. 
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b. Precipitació 

La concentració d'ions metàl·lics en les aigües depèn de les formacions àcid-

base. Els ions de metalls pesants en un medi bàsic, neutre o, inclús, 

lleugerament àcid, precipiten en forma d'hidròxids o òxids hidratats. Així doncs, 

la precipitació en aquest cas es tracta principalment de la eliminació de metalls 

pesants, sempre i quan aquests es trobin en estat d'ions i no de complexos. La 

precipitació es produeix en la zona de pH característica de cadascun d'ells, 

compresa entre 8,5 i 9,5. 

Els alts valors de pH tendeixen a precipitar els metalls pesants que es trobin a 

l'aigua com hidròxids. Per exemple, el Cd tendeix a ser adsorbit pels carbonats, 

que garanteixen els alts valors de pH. 

c. Adsorció en òxids i hidròxids 

Les superfícies dels òxids i hidròxids metàl·lics i d'argiles minerals 

interaccionen amb la matèria orgànica natural. La interacció és molt important, 

ja que la matèria orgànica produeix un canvi en les propietats físico-químiques 

del mineral, produint un canvi en les interaccions produïdes en la superfície del 

mineral. 

És interessant saber que els òxids i els hidròxids de Fe i Mn juguen un paper 

molt important en la retenció dels metalls pesants, ja que tenen una elevada 

capacitat per a fixar als metalls pesants i immobilitzar-los. En especial, poden 

adsorbir el Cu i Pb i, en menor extensió, Zn, Co, Cr, Mo i Ni. 

II. Descomposició de matèria orgànica i restes vegetals 

i. Degradació de matèria orgànica 

Els microorganismes, en ser sotmesos a unes condicions donades, poden 

alliberar un producte final no produït sota altres condicions. Per exemple, les 

reaccions àcides o alcalines alteren freqüentment el tipus de productes.  

La matèria orgànica és fàcilment biodegradada, generant àcids grassos volàtils 

i amoníac. Aquests àcids grassos es dilueixen sense dificultats en el lixiviat, 

reduint el seu pH i facilitant la solubilització de metalls pesants presents. 



 

Ruth Torrico Guerrero 

Estudi de la transferència de metalls pesants dels 

impropis a la matèria orgànica en el procés de 

compostatge 

 

69 de 145 

A més, com a conseqüència de la degradació de matèria orgànica, alguns 

elements de materials plàstics i pintures també poden degradar-se i perdre 

propietats determinades o perdre coloració.  

ii. Degradació de restes vegetals 

La temperatura és un dels paràmetres ambientals més importants que 

determinen la rapidesa de metabolització de la matèria orgànica, ja que un 

canvi de temperatura altera la seva composició. Aquestes reaccions 

metabòliques i l'activitat dels éssers vius tenen lloc en un marge més o menys 

ampli de temperatures. La velocitat de la reacció s'incrementa en augmentar la 

temperatura i, en assolir un valor màxim, la velocitat descendeix bruscament 

fins que la reacció es paralitza. 

La descomposició de qualsevol material particulat detrític provoca canvis 

químics i físics. Els canvis observats s'atribueixen als efectes de tres processos 

diferents: lixiviació, catabolisme i trituració o fragmentació. 

En descompondre's les restes vegetals, s'alliberen els compostos solubles i, 

per tant, les proteïnes que han incorporat en elles metalls pesants, passen a 

formar part de la pila.  

Lixiviació 

La lixiviació és un procés pel qual la matèria soluble és eliminada del recurs a 

partir de l'acció d'aigua, causant una pèrdua de pes i canvis en la composició 

química. Així doncs, la conseqüència de la transferència del matèria soluble 

present en el material es duu a terme en el medi, on pot ser atacat 

posteriorment per altres processos de descomposició. 

III. Processos de transferència en la maquinària 

i. Desgast 

Sota l'acció d'una càrrega i en situacions de lliscament es provoca un canvi en 

les propietats metal·lúrgiques dels materials en contacte. 

S'ha comprovat que a major lliscament, major rapidesa de desgast. Quan la 

rapidesa de desgast arriba fins a un estat estacionari, la quantitat de metall 

transferit adopta un valor constant. Segons Kerridge i Lancaster (1956) el 

metall es transfereix en forma de partícules discretes. 
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Desgast per fricció 

El desgast per lliscament és el que es produeix quan hi ha moviment relatiu 

entre dues superfícies en contacte amb una càrrega aplicada.  

Desgast per adherència 

Si dues superfícies interactuen, aquestes no només tenen contacte per uns 

punts aïllats, sinó que a més, apareixen esforços elevats en aquestes àrees, 

produint una deformació plàstica entre les superfícies. 

Si l'adhesió entre els metalls és més forta que un dels metalls, o que ambdós, 

el metall més dèbil es fracturarà i, conseqüentment, part del metall de menor 

duresa s'adherirà a l'altre. 

Desgast per abrasió 

El desgast per abrasió es produeix a temperatures properes a l'ambient, com a 

resultat del contacte dinàmic entre superfícies metàl·liques desgastades i 

partícules o fragments abrasius. Donat que en el procés de compostatge òptim 

les temperatures que s'assoleixen oscil·len entre 35 i 55 ºC, resulta poc 

probable que qualsevol dels materials que hi intervenen puguin arribar a patir 

aquest desgast. 

Desgast per erosió 

El desgast erosiu provoca pèrdua de material en la superfície quan aquest 

impacta repetidament amb partícules sòlides o líquides. 

IV. Processos de transferència dels impropis de la FORM 

i. Oxidació i corrosió 

Els materials metàl·lics pateixen un procés de deteriorament anomenat 

oxidació i corrosió.  

a. Oxidació 

En elevar-se la temperatura i/o la pressió, el procés d'oxidació s'accelera. 

Cal destacar que el ferro és un dels metalls que més oxidació pateix; en canvi, 

altres metalls com el coure o la plata, pateixen el procés molt més lentament. 
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b. Corrosió 

La corrosió apareix quan un metall, en contacte amb el medi ambient, es troba 

en un ambient d'humitat i conductor d'electricitat. En aquestes circumstàncies, 

la capa d'òxid no es diposita sobre el material protegint-lo, sinó que es dissol, 

implicant la pèrdua o remoció de material per culpa d'una reacció oxidativa a la 

superfície del metall. 

La corrosió s'accelera en incrementar la temperatura i, a més, no és necessari 

que hi hagi un contacte metall-metall per a què es generi. 

ii. Solubilitat 

La solubilitat depèn de les propietats del solut i el solvent, la temperatura i la 

pressió. Com major sigui la temperatura per a sòlids i líquids, més solubles 

seran. 

Els compostos amb enllaços iònics són solubles en aigua i els que tenen enllaç 

covalent es dissolen en altres compostos covalents. Quasi bé tots els 

compostos formats amb els elements situats a la dreta de la taula periòdica 

tenen enllaços covalents i, en el dia a dia, els compostos d'aquestes 

característiques que s'usen són pintures, dissolvents, grasses, etc. 

a. Solubilitat de pintures 

Des del punt de vista fisicoquímic, la pintura està constituïda per un material 

formador de pel·lícula (resina) i una mescla solvent, que és la que dissol la 

resina. 

Gran part de les substàncies usades per a preparar pintura són molt afins amb 

l'aigua, la qual dissol la major part de les substàncies i aquesta solubilitat i acció 

dispersant s'incrementa amb la temperatura. 
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G. Presa de mostres 

Un cop acabat el procés de maduració del producte es procedeix a la presa de 

mostres de compost. El mostreig consisteix en agafar un material acotat i 

representatiu d'allò que s'ha d'analitzar, on la quantitat que es mostregi depèn 

de la quantitat de matriu a caracteritzar i de la seva heterogeneïtat; és a dir, a 

major homogeneïtat, menor material ha de ser mostrejat. 

De manera que abans de dur a terme una determinació analítica, cal realitzar 

un procés de recollida de dades referents a les mostres a recollir, doncs gràcies 

a aquesta informació és possible acotar el tipus d'analítiques que cal dur a 

terme i, a més, facilita la posterior discussió i interpretació dels resultats 

obtinguts.  

La presa de mostres és força complexa degut a l'heterogeneïtat que presenten 

els materials orgànics i la dificultat d'accés segons els punts de mostreig 

establerts. Per altra banda, quant s'ha d'interpretar tant l'analítica d'una mostra 

com el conjunt del procés biològic, cal realitzar un treball previ de coneixement 

d'aquest, per tal d'establir els punts de mostreig i les diferents determinacions 

que cal fer.  

I. Tècnica de mostreig de compost 

La persona encarregada de mostrejar realitza un número de presa de mostres 

segons la seva consistència. 

La tècnica es basa en barrejar la pila, idealment el mateix dia en el que es 

prenen les diferents mostres al llarg d'aquesta pila. Les submostres es mesclen 

en un recipient prèviament netejat. 

 

Figura annex 14. Tècnica de mostreig de compost 

Número de mostres 

Per a productes comercialitzats a granel, cal prendre submostres per cada 

metre lineal de la pila de compost des de la superfície fins a una profunditat de 



 

Ruth Torrico Guerrero 

Estudi de la transferència de metalls pesants dels 

impropis a la matèria orgànica en el procés de 

compostatge 

 

73 de 145 

10cm. Les submostres han de ser mesclades, homogeneïtzades i, d'aquesta 

nova mescla, es pren una mostra d'1Kg, es col·loca dins d'una bossa de plàstic 

tancada i es procedeix a l'anàlisi.  

Per altra banda, per a productes embutxacat o ensacat, cal escollir 3 unitats a 

l'atzar, després barrejar-les i homogeneïtzar-les per a, finalment, prendre una 

mostra d'1Kg. 

Finalment, les mostres recollides han de ser enviades al corresponent 

laboratori en un temps inferior a 12h, per a que sigui reconegut per l'autoritat 

competent. 

Altura i profunditat de la presa de mostres 

Les submostres s'han de prendre en diferents llocs de la pila a caracteritzar i a 

diferents altures i profunditats.  

Cal evitar prendre submostres en els primers 10 - 15 cm de profunditat i en les 

zones on pugui existir una acumulació d'aigua. Aquests submostres preses 

s'han d'ajuntar i barrejar en un recipient netejat i, un cop homogeneïtzada la 

mescla de submostres, cal treure'n una mostra final d'1Kg per a què aquesta 

sigui enviada al laboratori. 

 

Figura annex 15. Esquema de la presa de mostres 

En la figura, les lletres a), b) i c), mostren les diferents altures en les que es 

prenen mostres: 

 La sèrie a) es pren sobre la cota del terç superior de la pila 

 La sèrie b) es pren sobre la coronació de la pila 

 La sèrie c) es pren sobre la cota del terç inferior de la pila 

ii. Preparació de la mostra de compost 

Abans de realitzar els respectius anàlisis químics, físics i microbiològics cal 

assecar-los a una estufa d'aire circulant durant un període de 24h a una 

temperatura constant. 
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A més, les mostres han d'estar correctament etiquetades en planta per a 

assegurar la seva traçabilitat. Posteriorment són enviades el mateix dia de la 

seva recollida al laboratori responsable. 

Normalment, les mostres són preparades per a ser analitzades el mateix dia 

d'arribada. Si això no fos possible, es mantenen dins d'una cambra entre 0 i 

4ºC durant un màxim de tres dies. 

Del total de mostres preses, una part es manté congelada a -20ºC per si en un 

futur fos necessari repetir alguna analítica.  

II. Descripció del procediment analític 

A continuació s'adjunta l'esquema d'anàlisi de la mostra de compost: 

 

Figura annex 16. Esquema d'anàlisi d'una mostra de compost 
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Determinació de la humitat en base humida9 

El contingut d'humitat (H) en % s'obté a partir de la següent fórmula: 

     
     

     
     

On: 

A és el pes del recipient on s'ha guardat la mostra 

B és el pes del recipient més el pes de mostra humida (en grams) 

C correspon al pes del recipient juntament amb el pes de mostra seca (en 

grams) 

Així doncs, la matèria seca (MS) s'obté a partir de: 

 

               

Trituració de les mostres 

Per tal d'analitzar les mostres, cal reduir significament les seves mesures. 

Segons les dimensions de les mostres a analitzar, aquestes seran triturades 

mitjançant un molí o bé es procedirà a la trituració criogènica. 

Un cop mòlta la mostra, aquesta es guarda en bosses de plàstic correctament 

etiquetades indicant l'origen de la mostra, la data, etc. 

Trituració criogènica 

Per tal de procedir a la trituració criogènica d'una mostra cal aconseguir 

prèviament que aquesta sigui fràgil, per tal de facilitar la trituració.  

Aquesta tècnica es basa en congelar les mostres a una temperatura per sota 

de la seva temperatura de transició vítria, fent ús de nitrogen líquid. Com a 

resultat s'obté un gra fi i homogeni en forma de pols, mentre que el nitrogen es 

recull en forma de gas. 

                                                

 

 

 

9
 Font: Anàlisis de mostres de compost. 

http://mie.esab.upc.es/ms/informacio/metodes_analisi_resultats/Metodes%20analisi%20compo

st.pdf 
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Trituració mecànica 

La trituració mecànica consisteix en reduir el volum de les mostres i 

homogeneïtzar-les mitjançant l'ús d'un molí que incorpora ganivetes. 

Calcinació amb rampa de temperatura 

Un cop triturades les mostres, són calcinades fins a una temperatura 

suficientment elevada com per a què es provoqui la seva descomposició 

tèrmica o canvi d'estat.  

Digestió 

Digestió àcida per microones 

La digestió per microones és un dels procediments estàndards usats per a 

preparar mostres que han de ser analitzades en química analítica. Aquesta 

tècnica, a diferència de la tradicional, permet controlar els paràmetres de treball 

tals com T i P de forma molt precisa. 

Per a dur a terme aquest procés cal prèviament escalfar la mostra en gots 

tancats juntament amb els àcids recomanats. Depenent del tipus de mostra, la 

temperatura màxima de treball sol situar-se entre 180-220ºC, ja que en aquest 

rang de T es produeix una degradació parcial o complerta de la mostra. 

Depenent de l'origen de la mostra es seleccionaran uns reactius o uns altres, 

tots i que els més comuns són: àcid nítric, àcid clorhídric i aigua oxigenada. 

Com a resultat de realitzar una digestió àcida via microones s'obté una 

dissolució aquosa àcida de la mostra, la qual serà posteriorment analitzada 

mitjançant tècniques espectroscòpiques. 

Espectrometria de masses (IPC-MS) 

L'espectrometria de masses és una tècnica microanal·lítica que permet 

identificar i quantificar compostos desconeguts, ja que proporciona informació 

sobre l'estructura i propietats químiques de les seves molècules. Per tal 

d'identificar cada analit s'estudia la fragmentació del compost, que difereix 

segons el tipus de compost del qual es tracti. 

En aquesta part del procés d'anàlisis, la mostra és ionitzada i conseqüentment, 

destruïda.  

Així doncs, amb l'espectrometria de masses és possible obtenir informació 

respecte a: 
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 Composició elemental de les mostres 

 Composició de les molècules orgàniques, inorgàniques i biològiques 

 Composició qualitativa i quantitativa de les mescles complexes 

 Estructura i composició de superfícies sòlides 

 Relacions isotòpiques d'àtoms en les mostres 

III. Resultats analítics 

Les mostres enviades al laboratori contenen un % d'humitat i un % de sòlids 

totals o matèria seca. Així mateix, la matèria seca està constituïda per la 

matèria orgànica i per les cendres.  

Donat que les cendres són les que permeten conèixer el contingut en minerals 

de la matèria seca, cal conèixer el % de cendres contingut en la matèria seca. 

Un cop analitzats per IPC-MS els mg/kg de minerals en les cendres, es 

multiplica el resultat de cadascun dels metalls pesants pel % de cendres de la 

matèria seca per a, finalment, obtenir els mg/kg de metalls pesants de matèria 

seca.  
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H. Normativa de qualitat del compost 

Donat a la importància de conèixer el contingut en metalls pesats i l'absència 

de microorganismes patògens del compost per tal de minimitzar els riscs sobre 

el medi ambient i la salut, existeixen estàndards o normes de qualitat que  

determinen en cada país el valor límit d'aquests. 

En l'àmbit global de la Unió Europea es contemplen els següents punts: 

 Les dos classes definides en el Document de Treball de "Tractament 

Biològic de Bio-residus" va ser creada en 2001 com a primer pas de la 

Directiva Europea sobre Bio-residus que sembla a ser que no 

s'aprovarà. 

 Els nivells per a l'Ecoetiqueta 

 Els nivells per a l'Ecotiqueta per a l'Agricultura Ecològica, que són una 

mica més restrictius que l'anterior. 

I. Real Decret 506/2013 sobre productes fertilitzants 

Capítol I. Disposicions generals 

Article 3. Àmbit d'aplicació 

Els productes fertilitzants subjectes a aquest RD són els utilitzats en 

l'agricultura, jardineria o restauració de sòls degradats i que corresponen a 

algun dels tipus inclosos en l'article 5. 

Article 4. Requisits 

Es considera com a producte fertilitzant aquell que: 

 Aporta nutrients a les plantes de forma eficaç, sempre i quan millori les 

propietats del sòl. 

 Disposi de mètodes adequats per al producte per a la presa de mostres, 

anàlisi i assaig per a poder comprovar la seva riquesa i qualitat. 

 No produeixi efectes perjudicials per a la salut i el medi ambient en 

condicions normals d'ús. 
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Article 5. Grups i tipus de productes fertilitzants 

Els productes fertilitzants que es poden ser utilitzats com a abonament o 

esmenes en agricultura i jardineria han de pertànyer a algun dels tipus inclosos 

en l'annex I del Reglament (CE) n.º 2003/2003 i en l'annex I d'aquest RD: 

14. Grup 1. Abonament inorgànic nacional 

15. Grup 2. Abonament orgànic 

16. Grup 3. Abonament òrgan-mineral 

17. Grup 4. Altres abonaments i productes especials 

18. Grup 5. Esmena calissa 

19. Grup 6. Esmena inorgànica 

20. Grup 7. Altres esmenes 

Per a cadascun dels tipus de productes fertilitzants cal especificar les següents 

característiques: 

 Denominació del tipus de producte 

 Forma d'obtenció i els seus components essencials 

 Contingut mínim o màxim en nutrients 

 Forma, solubilitat i altres requisits que han de complir els productes 

 Riquesa nutritiva que ha de declarar-se i garantir al consumidor 

 Instruccions específiques relatives a l'ús, emmagatzematge i 

manipulació del producte. 

A més, aquest article destaca que les matèries primes utilitzades per a elaborar 

productes fertilitzants ha d'ajustar-se a allò especificat en el capítol IV. 

Capítol III. Posada en marxa 

Article 14. Sistemes interns de control de qualitat 

El fabricant ha de realitzar un seguiment analític, tant dels ingredients usats en 

la fabricació com del producte final, per a assegurar que es mantenen les 

riqueses garantides. 

Per altra banda, els productes que posseeixin components orgànics, han de ser 

vetllats pel fabricant per a mantenir la seva composició, riquesa i altres 

característiques, mitjançant un anàlisi de control amb periodicitat, com a mínim, 

trimestral. 
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Capítol IV. Matèries primes 

Article 16. Declaració d'ingredients 

El fabricant ha d'identificar davant d'una Administració Competent tots aquells 

ingredients que han intervingut en la fabricació dels productes fertilitzants, amb 

el percentatge en massa de cadascun d'ells, el procés detallat fins a la obtenció 

del producte final, així com els informes de proves i documentació pertinent, per 

a demostrar que durant l'elaboració del producte fertilitzant s'han complerts els 

requisits exigits en aquest capítol. 

Article 20. Nivell màxim de metalls pesats 

Els productes elaborats amb matèries primes d'origen orgànic, animal o 

vegetal, no poden superar el contingut en metalls pesats que corresponguin a 

les classes A, B o C de l'annex V. 

Annex V. Criteris aplicables als productes fertilitzants elaborats amb residus i 
altres components orgànics 

Percentatge de nitrogen orgànic 

En l'abonament orgànic el contingut en nitrogen orgànic ha de ser, com a 

mínim, d'un 85% del nitrogen total, excepte si en els requisits específics del 

tipus disposin d'altres valors. 

Humitat 

En l'abonament granulat o peletitzat, el contingut màxim en humitat permès és 

del 14% - expressat en percentatge en massa-, tot i que la especificació del 

tipus fixi una xifra diferent. 

Granulometria 

Per caràcter general, en l'abonament orgànic i les esmenes orgàniques el 90% 

del producte fertilitzant ha de passar per una malla de 10mm, a no ser que en 

l'especificació del tipus es fixi una xifra diferent. 

Respecte a la granulometria s'estableix que: 

 En els composts de residus urbans, el 90% de les partícules han de ser 

iguals o menors a 25mm, les pedres superiors a 5mm no han de superar 

el 5% i els materials inerts, tals com vidres, metalls i plàstics, que tinguin 

una mida superior a 2mm, no poden superar el 3%. 
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 Els composts vegetals i d'estièrcol no poden contenir impureses ni inerts 

de cap classe; a més, la mida de les partícules ha de ser inferior a 

10mm. 

Límit màxim de microorganismes 

La matèria prima transformada ha de ser sotmesa a un procés d'higienització 

que garanteixi que la seva càrrega microbiana no superi els valors màxims 

establerts en el Reglament (CE) Nº 1774/2002. 

En els productes fertilitzants d'origen orgànic s'acreditarà que no superin els 

següents valors màxims de microorganismes: 

 Salmonella: Absent en 25g e producte elaborat 

 Escherichia coli: <1000 número més probable (NMP) per gram de 

producte elaborat 

Límit màxim de microorganismes 

L'ús del compost ve regulada pel RD 506/2013. Aquest RD estableix els límits 

màxims i classifica el compost en tres classes (A, B i C) segons el contingut en 

metalls pesats del compost i establint les limitacions en quant a ús segons 

cadascuna de les classes. 

A continuació es presenta els límits establerts en l'Annex V del RD 8/7/2005 en 

sòlid de matèria seca i líquids: 

Taula annex 9. Límits del contingut en metalls pesats en el compost segons RD 506/2013 

 Crtotal 

(ppm 

o 

mg/kg) 

Ni 

(ppm o 

mg/kg) 

Pb 

(ppm o 

mg/kg) 

Cu 

(ppm o 

mg/kg) 

Zn 

(ppm o 

mg/kg) 

Hg 

(ppm o 

mg/kg) 

Cd 

(ppm o 

mg/kg) 

Classe A 70 25 45 70 200 0,4 0,7 

Classe B 250 90 150 300 500 1,5 2 

Classe C 300 100 200 400 1000 2,5 3 

 

 Classe A: Productes fertilitzants, dels quals el contingut en metalls 

pesats no superi cap d'aquests valors de la fila A. 

 Classe B: Productes fertilitzants, dels quals el contingut en metalls 

pesats no superi cap dels valors de la fila B. 
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 Classe C: Productes fertilitzants, dels quals el contingut en metalls 

pesats no superi cap dels valors de la fila C. 

 Condicions higiènic-sanitàries: 

 Aquesta legislació també estableix les condicions higiènic-sanitària del 

compost, imposant que aquests han d'estar lliures de Salmonella (en 

25g producte) i de contaminacions fecals (Escherichia coli < 1000 

número més probable per 1g produte). 

Limitacions d'ús 

Les classes A i B tenen les mateixes possibilitats de comercialització, mentre 

que la classe C presenta limitacions en el seu ús. Concretament, els llindars 

límit de concentració de metall pesat són: 

 Classe A: sense restriccions de dosificació 

 Classe B 

 Classe C: els productes d'aquesta classe no poden aplicar-se sobre sòls 

agrícoles en dosis superiors a 5t de matèria seca per ha i any.  

Per sobre de la classe C, els composts han de tenir destí finalista, és a dir, han 

d'anar o bé a un abocador controlat o ser incinerats.  
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I. Normativa de residus 

I. Normativa comunitària 

i. Llei 15/2003 reguladora dels residus 

La Llei 6/1993 reguladora de residus i el Decret legislatiu 2/1991, pel qual 

s'aprova la refosa dels textos legals vigents en matèria de residus industrials, 

han conformat fins ara els eixos fonamentals de la política de la Generalitat en 

matèria de residus. 

Des de llavors, s'han produït diversos i importants canvis fàctics i normatius tant 

en l'àmbit estatal i autonòmic, com en el comunitari, de manera que la Llei 

6/1993 i el Decret 2/1991 han hagut de ser adequats a la situació actual. 

És per aquest motiu que apareix la Llei 15/2003, que té per finalitat fer una 

revisió general de la llei marc.  

Llei 6/1993, reguladora dels residus 

L'objecte d'aquesta Llei és la regulació de la gestió dels residus en l'àmbit 

territorial de Catalunya, en el marc de les competències de la Generalitat en 

matèria d'ordenació de territori, de protecció del medi ambient i de preservació 

de la natura. 

IV. 

La competència per a la gestió dels residus és compartida entre la Generalitat 

de Catalunya i els ens locals que conformen l'organització territorial d'aquesta. 

V. 

Una gestió eficient dels poders públics, a més de vetllar per la valorització i 

disposició responsable del rebuig dels residus, ha de promoure les accions més 

idònies dirigides a reduir-ne la producció. 

La reducció i la valorització i comercialització dels residus fan indispensable 

l'aplicació de les tècniques de recollida selectiva, reciclatge i reutilització com a 

primeres matèries.  
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Article IV. Àmbit d'aplicació 

Recauen en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei els residus que s'originen a 

Catalunya i els que es gestionen en el seu àmbit territorial.  

Article XI. Ús energètic 

Per a la utilització dels residus com a font d'energia, es poden adoptar diverses 

mesures, com són la preparació dels residus per tal de facilitar-ne l'ús i la 

comercialització com a combustible, així com la promoció de les tècniques i els 

sistemes d'aprofitament energètic dels residus. 

ii. Programa metropolità de gestió de residus 

municipals 2009 - 2016 (PMGRM) 

El PMGRM té 4 objectius fonamentals que es basen en les prioritats que 

estableix la Directiva marc de residus de 2008: 

 Mantenir o reduir la generació de residus a partir d'accions de prevenció. 

 Complementar i optimitzar les instal·lacions amb l'objectiu d'aconseguir 

el reciclatge de més del 50% dels residus generats gràcies a la 

separació realitzada pels ciutadans i el que es recupera a les plantes de 

tractament. 

 Garantir el tractament del 100% de totes les fraccions dels residus 

municipals o assimilables, incloent la fracció resta, ja que el seu 

tractament resulta fonamental per a poder recuperar els materials 

aprofitables o bé per a produir energia. 

 Assegurar una gestió estable del rebuig que prioritzi la valorització 

energètica per sobre de la deposició. 

iii. Decret 16/2010. Pla territorial sectorial 

d'infraestructures de gestió de residus 

municipals. 

El Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals ha 

de determinar els tipus d'instal·lacions de gestió de residus municipals que han 

de donar servei en els diferents àmbits territorials i, en el seu cas, establir la 

seva localització, per tal de garantir el compliment de les mesures de prevenció 

i reciclatge del programa de gestió de residus municipals de Catalunya. 
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També preveu la planificació d'infraestructures necessàries per a aplicar el 

model de gestió de residus municipals establert en el Programa de gestio de 

residus municipals de Catalunya i el nou model de gestió de residus municipals. 

Aquest nou model proposa un increment de la prevenció i la minimització de 

residus i de la seva perillositat, la seva reutilització, així com la recollida 

selectiva per a obtenir material per al reciclatge i altres formes de valorització 

material dels residus. 

II. Normativa estatal 

i. Llei 10/1998 de Residus 

La llei 10/1998 de Residus, del 21 d'abril, constitueix la legislació bàsica 

espanyola sobre residus urbans i incorpora l'ordenament intern de la Directiva 

75/442/CE relativa als residus després de la modificació operada per la 

Directiva 91/156/CE, sense incloure les emissions a l'atmosfera, els residus 

radiactius i els abocats a les aigües. 

Aquesta llei té per objectiu prevenir la generació de residus fixant el concepte 

de residu urbà, prevenint el règim jurídic de la seva generació i gestió. A més, 

fomenta la reducció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització del 

residu. 

Així doncs, la present llei no només es centra en regular els residus un cop 

generats, sinó que també considera la fase prèvia a la seva generació, regulant 

les activitats dels productors, importadors i els que els adquireixen i, en 

general, les de qualsevol persona que posi en el mercat productes generats de 

residus. 

Aquesta llei també regula la forma en la què es durà a terme la recollida de 

residus urbans per les Entitats Locals, els trasllat intern i extern dels residus 

dins del marge de limitació de moviments que els Estats Membres de la Unió 

Europea permet en el Reglament 259/93. 

Capítol III. Normes específiques sobre producció, possessió i gestió de residus 
urbans 

Article 20. Residus urbans i serveis prestats per les Entitats locals 

Els que posseeixin residus urbans han d'entregar-los a les Entitats locals per a 

que els reciclin, valoritzin o eliminin, en les condicions que especifiquin les 
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respectives ordenances. D'aquesta manera els que els posseïen quedaran 

exemptes de qualsevol responsabilitat, sempre i quan en la seva entrega s'hagi 

complert amb les ordenances i normatives aplicables. En cas que això no 

succeeixi, les Entitats locals poden obligar al productor o posseïdor de 

l'esmentat residu perillós a que, prèviament a la seva recollida, adoptin les 

mesures necessàries per a eliminar o reduir, tant com sigui possible, les 

característiques. 

En aquest article també s'especifica que tots aquells municipis que tinguin una 

població superior a 5.000 habitants estaran obligats a implantar sistemes de 

recollida selectiva de residus urbans que possibilitin el seu reciclat i altres 

formes de valorització. Per altra banda, la matèria de residus d'envasos es 

sotmet a la normativa específica corresponent. 

Article 23. Registre i mesures de seguretat 

Les persones o entitats que realitzin activitats de recollida, emmagatzematge, 

valorització o eliminació de residus perillosos han d'establir mesures de 

seguretat, autoprotecció i pla d'emergència interior per a prevenir riscs, 

alarmes, evacuació, etc.  

ii. Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats 

Aquesta Llei té com a objecte regular la gestió dels residus impulsant mesures 

que preveuen la seva generació i mitiguin els seus impactes adversos sobre la 

salut humana i el medi ambient associats a la seva generació i gestió, millorant 

l'eficiència en l'ús dels recursos. A més, també es regula el règim jurídic dels 

sòls contaminats. 

Títol III - Capítol 1. De la producció i possessió inicial dels residus 

Article 17. Obligacions del productor o d'un altre posseïdor inicial relatives a la gestió 

dels seus residus 

El productor o un altre posseïdor de residus estan obligats a: 

 Realitzar el tractament dels residus per sí mateix. 

 Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant o a una 

entitat o empresa. 

 Entregar els residus a una entitat pública o privada de recollida de 

residus. 
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Capítol II. De la gestió de residus 

Article 20. Obligacions dels gestors de residus 

En aquest article s'especifica que les entitats o empreses que realitzin una 

activitat de tractament de residus han de tractar aquests residus segons allò 

previst en la seva autorització i, a més, han de gestionar adequadament els 

residus que produeixen com a conseqüència de la seva activitat. 

Article 22. Objectius específics de preparació per a la reutilització, reciclat i valorització 

En aquest article s'especifica que abans de l'any 2020 cal que la quantitat de 

residus domèstics i comercials destinats a la preparació per a la reutilització i el 

reciclat per a les fraccions de paper, metalls, vidre, plàstic, bio-residus i altres 

fraccions reciclables han d'aconseguir, com a mínim, el 50% en pes. 

Per a garantir aquest objectiu han d'emetre cada 3 anys les Comunitats 

Autònomes al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí la informació 

necessària. 

Article 24. Bio-residus 

Les autoritats ambientals promouran mesures per a impulsar: 

 La recollida separa de bio-residus per a destinar-los al compostatge o a 

la digestió anaeròbia en particular de la fracció vegetal, els bio-residus 

de grans generadors i els bio-residus generats en les vivendes. 

 El compostatge domèstic i comunitari 

 El tractament de bio-residus recollits separadament de forma que 

s'aconsegueixi un alt grau de protecció del medi ambient dut a terme en 

instal·lacions específiques sense que es produeixi la mescla amb 

residus mesclats al llarg del procés. 

 L'ús del compost produït a partir dels bio-residus i ambientalment segur 

en el sector agrícola, la jardineria o la regeneració d'àrees degradades, 

en substitució d'altres esmenes orgàniques i fertilitzants minerals. 

Disposició addicional segona. Substitució de les bosses d'un sol ús 

Les administracions públiques han d'adoptar mesures que promoguin aquells 

sistemes que resulten més sostenibles per a la prevenció, reducció i gestió dels 

residus de bosses comercials d'un sol ús de plàstic no biodegradable i les 

seves alternatives.  
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La biodegradació ve definida en la Norma Europea EN 13432:2001 "Envasos i 

embalatges. Requisits dels envasos i embalatges valoritzables mitjançant 

compostatge i biodegradació. Programa d'assaig i criteris d'avaluació per a 

l'acceptació final de l'envàs o embalatge". 

A més, s'estableix un calendari en el què queden fixades les dades per a reduir 

l'ús de les bosses comercials de plàstic no biodegradable: 

 Abans de 2013 s'han de substituir el 60% de les bosses 

 Abans de 2015 s'han de substituir el 70% de les bosses 

 Abans de 2016 cal substituir el 80% de les bosses 

 L'any 2018 s'han d'haver substituït la totalitat d'aquestes bosses, 

exceptuant aquelles que s'utilitzen per al peix, carns o altres aliments 

peribles. 

A partir de l'1 de Gener de 2015 les bosses es distribuiran amb un missatge 

al·lusiu als efectes que provoquen en el medi ambient.  

iii. RD 1481/2001 

Article 5. Residus i tractaments no admissibles en un abocador 

L'article 5 del RD 1481/2001 regula l'eliminació de residus mitjançant un dipòsit 

en abocador i estableix que l'Administració General de l'Estat i les Comunitats 

Autònomes han d'elaborar un programa conjunt d'actuacions per a reduir els 

residus biodegradables destinats a abocador. Aquest programa ha d'incloure 

mesures que permetin aconseguir els objectius específics a partir del 

reciclatge, compostatge i altres formes de valorització com producció de biogàs 

mitjançant digestió anaeròbica - segons l'establert en l'article 5.2 d'aquest RD-. 

Per altra banda, s'aplica l'Estratègia Espanyola de Reducció de la Quantitat de 

Residus Biodegradables Destinats als Abocadors als residus biodegradables 

destinats als abocadors, és a dir, a tots aquells residus que poden 

descompondre's de forma aeròbia i anaeròbia, com són aliments, residus de 

jardí, paper i cartró. 

En aquest article s'especifica que la quantitat total (en pes) de residus urbans 

biodegradables destinats a abocadors no superarà a partir del 16 de juliol de 

2016 el 35% de la quantitat total de residus urbans biodegradables generats en 

1995. 
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iv. Pla Nacional Integrat de Residus (PNIR): 2007-

2015 

Aquest Pla inclou els residus que figuren en la Llista Europea de Residus 

(LER), generats en Espanya o en altres països estrangers, exceptuant els 

següents: 

 Els residus d'activitats extractives, regulat per la Directiva 2006/21/CEE 

 Els residus radioactius, regulats per la Llei 25/1964 d'Energia Nuclear 

 Els residus d'origen animal regulats en el Reglament (CE) nº 1774/2002 

del Parlament Europeu i del Consell, en el què s'estableixen les normes 

sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats al consum 

humà. 

 Els residus líquids i dejeccions ganaderes, que seran regulats i 

planificats en una norma específica. 

 Els residus de la indústria agroalimentària, els quals s'incorporaran en la 

següent revisió del Pla. 

 Els residus d'origen animal, que estan regulats pel Reglament 

1774/2002, de normes sanitàries per a subproductes animals no 

destinats al consum humà. 

S'estableix que s'ha de produir una disminució d'un 60% en pes de vertit de 

matèria orgànica biodegrdable a partir de l'any 2009, i d'un 70% en pes a partir 

del 2015, així com la implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica 

dels RU en les poblacions de més de 100.000 habitants a partir de l'any 2009 i 

la recollida selectiva i compostatge dels residus verds, tant els d'origen privat 

com públic, a partir de l'any 2009. 

També es manifesta la intenció de potenciar la recollida separada de residus 

biodegradables, especialment els que són d'origen urbà. 

4.1. Aspectes pendents que requereixen millora 

La posada en pràctica dels Plans de residus han aconseguit un notable avanç 

al llarg dels darrers anys, tot i així, hi ha certs aspectes que han d'anar 

millorant: 

 Cal insistir més en la prevenció de la generació de residus 
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 Hi ha una manca important de dades estadístiques en matèria de 

generació i gestió de residus. Cal generar més i millor informació de 

qualitat en aquesta matèria. 

 Existeix un dèficit en quant a instal·lacions industrials per tal de tractar 

els residus. 

 La major part dels residus generats a Espanya són eliminants en els 

abocadors, i és necessari reduir aquesta quantitat que està destinada a 

eliminació. Al respecte, existeix l'Estratègia Espanyola d'abocar de 

Residus Biodegradables, elaborada complint amb la Directiva 

1999/31/CE i en el RD 1481/2001. 

 Cal augmentar la recollida selectiva, doncs tot i haver augmentat en els 

darrers anys, continua sent insuficient. 

 És necessari la recollida selectiva en origen de la fracció orgànica dels 

residus urbans, ja que els residus biodegradables tenen una excel·lent 

aplicació en Espanya, ja que gràcies a ells es produeix un compost de 

qualitat. 

4.2. Breu descripció de la situació actual 

Ens els darrers anys s'han dut a terme vàries iniciatives per a reduir la 

generació dels residus urbans, duent a terme una millora en la gestió a partir 

d'infraestructures adequades.  

Durant l'aplicació del PNRU s'ha produït una evolució favorable que ha permès 

ampliar, tant en qualitat com quantitat, els sistemes de recollida selectiva de 

RU, afavorint un augment de les tasses de recuperació, reciclatge i valorització 

de les diferents fraccions de residus de materials continguts en els RU.  

Un altre aspecte a destacar, és que s'han augmentat les tasses brutes de 

residus biodegradables compostats, tot i que la escassa implantació de la 

recollida selectiva en quant a fracció orgànica es refereix, no ha permès en 

molts dels casos fabricar un compost de qualitat. 

Tot i així, també s'han detectat algunes carències, ja que les iniciatives en 

matèria de prevenció resulten insuficients; a més, existeixen manques 

informatives sobre la gestió dels residus, així com les dades estadístiques. Per 

altra banda, tal i com s'ha apuntat anteriorment, el fet de que la recollida 

selectiva de la fracció orgànica sigui escassa, provoca que apareguin 

problemes a l'hora d'obtenir un compost d'elevada qualitat agronòmica. Aquest 

és el motiu pel qual existeix una escassa demanda de compost per a l'ús 
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agrícola, ja que actualment la qualitat que s'obté es troba per sota del llindar 

desitjat. Per altra banda, cal destacar que no existeix una directiva de la UE 

sobre el compostatge, tot i que en el Consell de Ministres de Medi Ambient a la 

Comissió es va proposar. 

5. Principis reactors del PNIR 

5.1. Principi de jerarquia 

Com a primer principi s'explica la importància d'evitar la generació dels residus, 

constituint la primera i més important prioritat de qualsevol política ambiental 

avançada i ambiciosa. Aquesta idea, tot i ser admesa per tots, la seva posada 

en pràctica és dificultosa ja que planteja la necessitat d'introduir mesures 

econòmiques, tecnològiques, logístiques, de conscienciació ciutadana, 

educativa, etc. 

De manera que la política de residus ha d'incidir en dos aspectes: promoure la 

prevenció i, al mateix temps, proposar la millor gestió dels residus que es 

generen. 

Un altre principi del PNIR es basa en la reutilització, presentant aquesta opció 

con una molt desitjable des del punt de vista ambiental, ja que d'aquesta 

mesura s'obtenen grans beneficis, com és l'aprofitament dels recursos 

continguts en els materials, l'estalvi de matèries primes i energia, etc. En 

aquest Pla s'ha prioritzat la reutilització per sobre de qualsevol altre modalitat 

de gestió, a excepció de la prevenció. En quant als residus urbans es plantegen 

instruments i objectius concrets per a la reutilització de certs tipus d'envasos 

(vidre).  

La valorització es presenta com a una nova alternativa, que ens els darrers 

anys ha donat resultats cada cop més exitosos, gràcies als diversos programes 

d'investigació, experimentació, innovació, etc. dels quals es disposa. De 

manera que en aquest Pla es descriu la necessitat que existeix d'aconseguir 

instruments socials que permetin modificar certs hàbits de consum de la 

població. 

Per altra banda, existeix el reciclatge. Els centres tecnològics, d'investigació, 

les universitats, les empreses tecnològiques, etc., disposen d'una àmplia oferta 

tecnològica de reciclatge que obren perspectives i possibilitats insospitades. 

Aquesta tendència s'intensificarà probablement en els pròxims anys, ja que 

cada cop la legislació a complir és més exigent. També és important destacar, 

que un factor decisiu per a promoure el reciclatge és la demanda dels materials 
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que s'obtenen d'ells, ja que no hi hauria gaire interès econòmic en reciclar, si 

després dels materials reciclats no hi hagués demanda en el mercat d'ells. En 

aquest PNIR es preveu algunes d'aquestes mesures: obligació del seu ús en 

certs obres civils quan existeixi la evidència de que es poden substituir amb 

elles els materials verges, la priorització per part de les administracions de 

l'adquisició de determinats objectes fabricats amb materials reciclats, la 

modificació d'algunes normes legals en vigor que dificulten o impedeixen el 

reciclatge de certs residus, la conscienciació ciutadana per a estimular la 

demanda individual de productes reciclats, etc. 

Una altra de les mesures que es presenten en aquest Pla és la valorització 

energètica. Tan sols s'ha de valoritzar energèticament aquells residus que no 

s'hagin pogut evitar i que no siguin ni reutilitzables ni reciclables. Es considera 

que un residu es pot valoritzar energèticament si, i només si, el poder calorífic 

del residu és alt i es recupera mitjançant un procés d'alta eficiència energètica. 

En la majoria dels països industrialitzats té bastants detractors, ja que, entre 

d'altres, té un efecte desincentivador d'altres modalitats de gestió més nobles, 

com el reciclatge. 

La última prioritat d'aquest Pla és l'eliminació, ja que és la opció menys 

ecològica d'entre totes les possibles i que, per tant, s'aplicarà quan no existeixi 

cap altre. Quan es parla d'eliminació, es fa referència a l'abocament; tot i que 

existeix una altra modalitat d'eliminació, com és la incineració sense 

recuperació d'energia, que s'aplica a certs residus perillosos molt concrets. 

6. Objectius del PNIR 

6.1. Pla Nacional de Residus Urbans 

En 2015 cal que la recollida selectiva per a paper, metall, plàstic i vidre estigui 

totalment establerta, de manera que cal promoure-la per al seu compostatge i 

digestió. 

La fracció orgànica recollida selectivament (FORS) es destina principalment a 

instal·lacions de compostatge, tot i que una part es tracta de forma conjunta 

amb residus mesclats a instal·lacions de compostatge, biometanització, etc. 

Donat que la recollida selectiva és un element imprescindible per a augmentar 

el reciclat, aquest Pla incideix de forma especial en aquesta etapa.  
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10. Residus d'aparells elèctrics i electrònics 

L'objectiu de la recollida selectiva que ha de complir Espanya com a estat 

membre de la UE és de 4 Kg. per habitant i any de residus dels aparells 

elèctrics i electrònics. A més, estableix els següents objectius de reutilització, 

reciclatge i valorització: 

Taula annex 10. Objectius de valorització, reutilització i reciclatge fixats en el RD 208/2005 

 

Per tal d'aconseguir els objectius establerts cal dur a terme diverses mesures, 

com ara ampliar el número de punts de recollida en instal·lacions municipals. 

Cal destacar que en els darrers anys la implantació de recollida selectiva de la 

fracció orgànica i/o dels residus de jardineria va creixent en els últims anys, 

sent Catalunya la Comunitat Autònoma que ha aconseguit una major 

implantació. És important tenir present que la qualitat del compost que s'obté a 

partir de residus municipals obtinguts amb una recollida mixta és 

substancialment inferior a la obtinguda de la fracció orgànica recollida 

selectivament. Així doncs, per tal de millorar lleugerament la qualitat del 

compost cal separar de forma exhaustiva els impropis. 

En els darrers anys s'han construït diversos centres de tractament de 

compostatge i de digestió anaeròbia que tracten residus procedents de la 

recollida mixta. I s'ha constatat que les plantes de biometanització tenen 

problemes de funcionament ja que treballen amb matèria orgànica amb molts 

impropis procedents de la recollida mixta. 

18.7. Mesures per al desenvolupament de l'estratègia 

El capítol de residus urbans d'origen domiciliari estableix un conjunt d'objectius 

destinats a reduir la fracció biodegradable abocada, que ha de complir amb allò 

establert en el RD 1481/2001. Entre aquests objectius es destaca l'augment del 

compostatge i de la biometanització de la fracció orgànica recollida 

selectivament.  

Per tal d'aconseguir aquesta Estratègia es fa ús de diferents mesures. Per una 

banda cal elaborar i aplicar metodologies harmonitzades que caracteritzin 

periòdica i sistemàticament els residus urbans d'origen domiciliari, com ara, 
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duent a terme una elaboració d'un manual de caracterització, etc. Per altra 

banda, es considera important incloure un paràmetre per a determinar la 

biodegradabilitat dels residus abocats a partir de l'Índex biodegradabilitat, 

contabilitzant-los com a residus no biodegradables aquells que tinguin un 

potencial de biodegradació inapreciable. 

Annex 6. Desenvolupament del Pla: mesures a implantar 

6.2. Programa de reutilització 

Es promou l'ús de les bosses reutilitzables, que substitueixen a les bosses d'un 

sol ús, en comerços, grans superfícies, etc. 

III. Normativa europea 

i. Directiva 91/156/CEE 

Directiva 75/442/CEE, relativa als residus 

En aquesta Directiva s'expressa la necessitat de l'existència d'una regulació 

eficaç i coherent de la gestió dels residus entre els Països Membres i estableix 

el principi bàsic de "qui contamina, paga". 

En l'article 3 de la present Directiva s'especifica la necessitat que existeix tant 

pel què respecta a la reducció com al tractament dels residus per al seu 

reciclatge i la seva reutilització i, en tercer grau, la valorització mitjançant la 

producció d'energia. 

Directiva 91/156/CEE, que modifica la Directiva 75/442/CE 

Aquesta directiva categoritza per ordre de prioritat les diferents alternatives de 

gestió de residus, fixant: 

 La prevenció o minimització per: 

o Desenvolupament de tecnologies netes 

 Disseny de productes que minimitzen la quantitat i el contingut de 

productes nocius en la seva composició 

 Fabricacions de productes per a facilitar el tractament via reciclatge o 

valorització d'aquells residus un cop hagin estat utilitzats 

 La valorització dels residus, mitjançant dues opcions prioritzades: 
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o El reciclat, nova utilització i la recuperació 

o La utilització dels residus com a font d'energia 

ii. Directiva 2008/98/CE (Directiva Marco de Residus) 

L'article 22 de la Directiva 2008/98/CE i la Llei Estatal de Residus anima a les 

autoritats ambientals a promoure a nivell autonòmic mesures per a impulsar la 

recollida separada de bio-residus per a destinar-los al compostatge o a la 

digestió anaeròbia, així com al compostatge domèstic i comunitari. 

La llei, a més, fixa com a objectiu el reciclatge del 50% per a la fracció dels bio-

residus abans del 2020. De manera que els municipis han de posar en marxa 

plans de separació selectiva i reciclatge de la matèria orgànica abans del 2020 

per tal de complir amb l'objectiu fixat, 

La Directiva exigeix als Estats membres que redueixin de forma progressiva al 

25% la quantitat de residus biodegradables urbans dipositats en abocadors 

d'aquí al 2016 respecte a l'any 1995. 

Per altra banda, destacar que la Comissió a instància de la Directiva Marco de 

Residus ha creat l'anomenat Llibre Verd. 

Article 22. Bio-residus 

Els Estats membres adoptaran mesures per a impulsar: 

 La recollida separada de bio-residus amb vistes al compostatge i la 

digestió d'aquests mateixos. 

 El tractament de bio-residus, de tal manera que s'aconsegueixi un alt 

grau de protecció del medi ambient. 

 L'ús de materials ambientalment segurs produïts a partir de bio-residus. 

A més, la Comissió realitzarà una avaluació sobre la gestió de bio-residus, la 

qual tindrà en compte els requisits mínims per a la gestió dels bio-residus i els 

criteris de qualitat per al compost i el digestat procedents de bio-residus, per tal 

de garantir un nivell alt de protecció tant per a la salut humana com per al medi 

ambient. 

Llibre Verd 

La Comunicació dels bio-residus és un text derivat del Llibre Verd on es 

considera que el compostatge i la digestió anaeròbica són els sistemes de 

tractament que ofereixen els millors resultats ambientals i econòmics. 
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El Llibre Verd ha estat publicat per la Comissió Europea i proposa llençar un 

debat sobre com fer més sostenibles els productes plàstics al llarg del seu cicle 

de vida, reduint l'impacte que tenen en el medi ambient. 

Així doncs, en aquest Llibre Verd es subratlla el paper clau del plàstic en molts 

processos industrials i aplicacions i els beneficis econòmics potencials de 

l'increment dels percentatges de reciclatge. 

És a dir, el Llibre Verd pretén recollir dades i punts de vista per tal d'avaluar les 

repercussions dels residus plàstics i definir una estratègia europea per a 

atenuar-les.  

De manera que el resultat quedarà plasmat en una sèrie de mesures polítiques 

en 2014 com part d'una àmplia revisió de la política de residus, la qual haurà de 

considerar els objectius que existeixen en quant a la recuperació de residus i 

dipòsit en abocadors. 
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J. Anàlisis de l'Experiència 1 

A continuació s'adjunten els resultats analítics realitzats de les 13 mostres 

agafades en l'Experiència 1 del present estudi: 

 Fracció vegetal 

 Pala de la voltejadora 

 Lixiviat 

 Residus especials 

 Tèxtil sanitari 

 Metalls fèrrics 

 Metalls no fèrrics 

 Bosses de plàstic 

 Plàstics mixtes 

 Vidre 

 Tèxtil 

 Paper i cartró 

 Aliments 

 No aliments 
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K. Anàlisis de l'Experiència 2 

A continuació s'adjunten els resultats analítics realitzats de les 34 mostres 

agafades en l'Experiència 2 del present estudi: 

 

Taula annex 11. Mostres agafades en l'Experiència 2 

Classificació 

mostres 
Denominació mostra 

Nº de 

mostres 

Enviament al 

laboratori 

Anàlisis etapa 

fermentació 

Blanc post fermentació 1 24/07/2014 

Pila AD post fermentació 1 24/07/2014 

Pila additius post fermentació 1 24/07/2014 

Pila BD post fermentació 1 24/07/2014 

Anàlisis etapa 

maduració 

Blanc post maduració 3 05/09/2014 

Pila AD post maduració 3 05/09/2014 

Pila additius post maduració 3 05/09/2014 

Pila BD post maduració 3 05/09/2014 

Anàlisis inicials 

Bosses de plàstic 3 05/06/2014 

Tèxtil sanitari 3 05/06/2014 

Tèxtil 3 05/06/2014 

FV Original 2 05/06/2014 

FV Pura 2 05/06/2014 

FORM 3 05/06/2014 

Anàlisis del 

lixiviat 

Lixiviat (recollida a l'inici i al final 

de l'etapa de fermentació) 
2 

23/06/2014 i 

22/07/2014 

 


