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Resum 

El tractament de residus es cada cop més important en la societat degut a l’augment de 

població i a la concentració d’aquesta en  grans ciutats. 

El compostatge domèstic és una possible solució per realitzar els tractaments en origen de la 

fracció orgànica i així evitar tots els problemes de logística i possible contaminació de les grans 

plantes de compostatge industrial. Un compost de qualitat pot ser aplicat al sòl i així tancar el 

cicle de nutrients. 

Aquest treball ha consistit en portar a terme un procés de compostatge en 4 compostadors de 

330 L de la fracció orgànica generada al bar del campus del Campus del Baix Llobregat (CBL) 

barrejada amb restes de poda triturada. S’han plantejat dues relacions C/N inicials diferents, 

de 30 i de 40 amb l’objectiu d’avaluar l’efecte de la relació C/N en el desenvolupament del 

procés. Durant l’estudi s’ha controlat la temperatura, la humitat, la densitat aparent i la 

variació de massa dels diferents compostadors. La caracterització química s’ha dut a terme en 

tres punts del procés (barreja, mig procés i final de maduració) determinant els següents 

paràmetres: pH, conductivitat elèctrica, matèria orgànica (total, degradable i resistent) i 

nitrogen (amoniacal, orgànic, hidrolitzable i no hidrolitzable). La temperatura i la humitat, que 

s’ha intentat mantenir al 55 % per afavorir l’activitat microbiològica, han estat les eines de 

control del procés. 

Els resultats mostren que a la barreja de C/N 30 s’han assolit valors de temperatura més 

elevats (superior a 50 ºC) que a la de C/N 40. En ambdós casos ha augmentat discretament la 

densitat aparent i s’ha reduït la matèria orgànica. En relació a l’estabilitat no s’han assolit 

valors suficients, ja que el grau d’estabilitat ha estat inferior al 50 % en les dues barreges, el 

que indicaria que mancaria un període més llarg de maduració. El nitrogen orgànic ha 

augmentat al llarg del procés, probablement relacionat amb l’elevada presència de restes 

vegetals que contribueix a reduir les seves pèrdues. Les dues línies presenten diferencies en 

l’inici de procés que es van reduint en el mig procés i acaben presentant valors similars en tots 

els paràmetres al final de maduració. La pèrdua de massa i el rendiment han estat superiors en 

la barreja C/N40, fet atribuïble a una major durada d’aquest procés. 

S’ha observat una elevada dificultat a l’hora d’humectar el material, de manera que el 

manteniment del 55 % objectiu no ha estat possible. Seria convenient progressar en la recerca 

de sistemes de millora del reg en condicions de compostatge domèstic.  

 

 

 

Paraules clau: fracció orgànica de restaurant, propietats químiques, balanç de massa, 

rendiment, estabilitat de la matèria orgànica. 



 

  



 

 

Resumen 

El tratamiento de residuos es cada vez más importante en la sociedad debido al aumento de 

población y a la concentración de la misma en grandes ciudades. 

El compostaje doméstico es una posible solución para realizar los tratamientos en origen y así 

evitar todos los problemas de logística y contaminación de las grandes plantas de compostaje 

industrial. Un compost de calidad puede ser aplicado al suelo y así cerrar el ciclo de nutrientes. 

Este trabajo ha consistido en llevar a cabo un proceso de compostaje en compostadores de 

330 L de la fracción orgánica generada en el bar del campus del CBL mezclada con restos de 

poda triturada y a partir de dos relaciones C/N iniciales diferentes, de 30 y de 40 con el 

objetivo de evaluar el efecto de la relación C/N en el desarrollo del proceso. Durante el 

proceso se ha controlado la temperatura, la humedad y la densidad aparente y se ha seguido 

la evolución de diferentes parámetros como pH, conductividad eléctrica, materia orgánica 

(total, degradable y resistente) y nitrógeno (amoniacal, orgánico, hidrolizable y no hidrolizable) 

en tres puntos del proceso: mezcla, medio proceso y final de maduración. La temperatura y la 

humedad, que se ha intentado mantener el 55% para favorecer la actividad microbiológica, 

fueron las herramientas de control del proceso. 

Los resultados muestran que se han alcanzado valores de temperatura más elevados en la 

mezcla de C/N30 (superior a 50 °C), ha aumentado discretamente la densidad aparente y se ha 

reducido la materia orgánica. En relación a la estabilidad no se han alcanzado valores 

suficientes ya que el grado de estabilidad ha sido inferior al 50 % en ambos casos, lo que 

indicaría que faltaría un período más largo de maduración. El nitrógeno orgánico ha 

aumentado a lo largo del proceso, probablemente relacionado con la elevada presencia de 

restos vegetales que contribuye a reducir sus pérdidas. Las dos líneas presentan diferencias en 

el inicio de proceso que se van reduciendo en el medio proceso y acaban presentando valores 

similares en todos los parámetros al final de maduración. 

Se ha observado una elevada dificultad a la hora de humectar el material, por lo que el 

mantenimiento del 55% objetivo no ha sido posible. Sería conveniente progresar en la 

búsqueda de sistemas de mejora del riego en condiciones de compostaje doméstico. La 

pérdida de masa ha sido superior en la mezcla C/N40, que puede estar relacionado con una 

duración de proceso un poco más larga que en C/N30. 

 

 

 

Palabras clave: fracción orgánica de restaurante, propiedades químicas, balance de masa, 

rendimiento, estabilidad de la materia orgánica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Abstract 

Waste treatment is becoming more important in society because of the increasing population 

and its concentration in big cities.  

Home composting is a possible solution for treatment at home and reduces the problems 

related to logistics and pollution in large industrial composting plants. An adequate quality 

compost can be safely applied to the soil and thus close the nutrient cycle. 

This work consisted in carrying out a process of composting of organic waste generated at the 

campus bar CBL mixed with crushed pruning in 330 L containers. Two different initial C/N ratio 

were established: 30 and 40 with the objective of evaluating the effect of C / N ratio in the 

development process. Temperature, moisture and bulk density were monitored along the 

process as well as the evolution of different parameters such as pH, electrical conductivity, 

organic matter (total, resistant and degradable) and nitrogen (ammonium, organic, non-

hydrolyzable and hydrolyzable) at three points of the process: initial mixture, middle process 

and final maturation process. The temperature and moisture were used as tools of process 

control; moisture was  maintained at 55% to promote microbial activity,. 

The results showed that highest temperature values were reached in C/N30 mixture (above 50 

° C), bulk density increased moderately and organic matter has been reduced. Regarding 

stability, values of stability degree were less than 50% in both cases, indicating that longer 

period of maturation was necessary. The organic nitrogen increased throughout the process, 

probably related to the high presence of yard trimmings that helps to reduce nitrogen losses. 

The two mixtures showed differences at the beginning of the process, but these differences 

were gradually reduced along the process and values at the end of maturation were similar in 

all settings. 

We observed a high difficulty in moisturizing the material, so that the maintenance of the 55% 

target has not been possible. Further research should be developed to improve irrigation 

conditions in home composting. The mass loss was higher in the mixture C/N40, which may be 

related to a process lasting rather than the C/N ratio itself. 

 

 

 

 

 

Keywords: restaurant organic fraction, chemical properties, mass balance, yield, stability of 

organic matter. 
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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 Residus municipals 

Es consideren residus municipals, d’acord amb l’article 3 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de 

juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, aquells residus generats 

en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i també els que no tenen la 

consideració de residus especials i que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als 

que es produeixen en els dits llocs o activitats. Tenen també la consideració de residus 

municipals els residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees 

recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles 

abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària. 

En la Figura 1.1 es pot observar l’evolució de la producció de residus per habitant  de la regió 

de Catalunya fins a situar-se en 1,5 kg/hab/dia o 547,5 kg/hab/any en el període de 2011. 

Aquest volum fa que a Catalunya l’any 2011 s’hagin generat un total de 4.046.438 tones de 

residus. 

 

Figura 1.1. Evolució de la generació de residus a Catalunya. Font: ARC (2014) 

Si es comparen aquestes dades amb les obtingudes a la resta de l’estat i a nivell europeu 

(Figura 1.2) s’observa com l’evolució ha estat en paral·lel i l’any 2012 la generació de residus es 

situa pràcticament en la mitja europea que és de 492 kg/hab/any. 

Per l’any 2013 només s’han pogut aconseguir dades de Catalunya, on s’observa que es manté 

la tendència a la baixa 
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Figura 1.2.  Comparació de la generació de residus municipals per  habitant  Font: Elaboració pròpia a partir de 

dades FAO (2014). 

Degut al volum tan elevat de residus generats es fa indispensable un sistema d’ aprofitament 

d’aquests per tal de generar un producte de valor sense repercutir en el medi ambient.  

D’aquesta manera sorgeix el concepte de recollida selectiva. 

La recollida selectiva consisteix a recollir diferenciadament les fraccions dels residus municipals 

amb la finalitat de poder-les reciclar. La recollida selectiva i el reciclatge permeten estalviar 

recursos escassos i part de l'energia necessària per a la fabricació dels productes a partir de 

matèries primeres verges. En la Figura 1.3 podem veure l’evolució de la recollida selectiva a 

Catalunya. 

 

Figura 1.3. Evolució de la generació de residus i del percentatge d’aquets que són recollits selectivament a 

Catalunya. Font: ARC (2014). 

S’observa com en un període de deu anys el volum de residus recollit selectivament ha 

augmentat en un 23 punts passant d’un 17,1% l’any 2001 a un 40,6% a l’any 2011. 

Si comparem la generació de residus a nivell estatal i europeu observem que la quantitat de 

residus generats per habitant i any són pràcticament els mateixos. La gran diferència és troba 

en el destí d’aquests residus. A Europa es tendeix més a la incineració fins arribar a l’any 2012 

a 115 kg/hab/any, a Catalunya i Espanya es porten més residus a abocadors: 293,5 kg/hab pel 
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cas d’Espanya i 193,5 kg/hab pel cas de Catalunya, valors molt elevats si tenim en compte que 

la mitjana europea és de 163,6 kg/hab (Figura 1.4). 

  

 
Figura 1.4. Comparació entre Europa, Espanya i Catalunya sobre la generació de residus i el tractament que es fa 

d’aquets. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ARC (2014). 

Aquest augment es pot atribuir tant per la conscienciació ciutadana que cada cop és més gran 

com als esforços de les diferents administracions per treure lleis que regulin el tractament de 

residus i n’obliguin a reciclar-ne cada cop un volum major.  

Com a exemples d’això tenim el Decret Legislatiu 1/2009 pel que s’aprova el text refós de la 

Llei reguladora de residus a Catalunya regulant la gestió dels residus de Catalunya en el marc 

de les competències de la Generalitat. Aquest decret entén per residu qualsevol substància o 

objecte de què el seu posseïdor es desprengui o tingui la intenció o l’obligació de desprendre 

se’n. Els residus comercials són residus municipals generats per l’activitat pròpia del comerç, 

hostaleria, bars, mercats, oficines i serveis. Són equiparables els residus originats  a la industria 

que tenen la consideració d’assimilables als municipals d’acord amb el que estableix aquesta 

Llei.  

Per ajudar el compliment dels decrets i dels objectius de disminució de residus es crea la Llei 

8/2008 de 10 juliol, de finançament de les infraestructures de gestió de residus i dels cànons 

sobre la disposició del rebuig dels residus. 

Aquesta estableix diferents quantitats a pagar per tona de rebuig de residu municipal destinats 

a dipòsit controlat o a incineradora. Com per exemple: 

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

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

municipals procedents dels locals que no han iniciat el desenvolupament de la 

recollida selectiva de la fracció orgànica. 
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C. 5€ per tona de rebuig de residu municipal que s’incinera. 15 € per tona de rebuig de 

residu municipal que s’incinera procedent dels ens locals que no han iniciat el 

desenvolupament de la recollida selectiva de la fracció orgànica. 

A nivell europeu hi ha vigent Directiva 2008/98 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 

19 de novembre de 2008, sobre els residus i per la qual es deroguen determinades 

Directives. Aquesta estableix una sèrie de consells i obligacions que han de seguir els diferents 

estats membres per tal de fer una política conjunta i així millorar el tractament de residus . Per 

exemple en l’article 4 diu això: 

“Per tal de protegir millor el medi ambient, els Estats membres hauran d'adoptar mesures per 

tractar els residus d'acord amb la jerarquia de prioritats: 

 prevenció;  

 preparació per a la reutilització;  

 reciclatge;  

 un altre tipus de valorització, per exemple, la valorització energètica;  

 eliminació. “ 

 

Els Estats membres podran posar en marxa mesures legislatives destinades a reforçar aquesta 

jerarquia en el tractament dels residus. En tot cas, han de garantir que la gestió dels residus no 

posi en perill la salut humana ni perjudiqui el medi ambient. 

Aquests esforços per evitar que els residus s’acumulin  als abocadors o dipòsits controlats es 

degut a que en aquests, la matèria orgànica fermenta generant gran quantitat de lixiviats o 

efluents líquids que cal depurar i, sobretot, produeix grans quantitats de metà. Aquest metà és 

un gas amb un potent efecte hivernacle, unes 20 vegades més que el CO2. Per això, i mentre no 

hi troben usos més interessants, se sol cremar al mateix abocador.  

Per exemple, segons dades de AMB (2014), l’abocador de Garraf, amb una superfície d’unes 

110 ha, es calcula que produeix el metà equivalent a 6.000 litres hora de benzina. Una 

quantitat suficient per fer funcionar durant un any la flota d’autobusos de Barcelona. 

1.2 Fracció orgànica de residus municipals 

Dintre dels diferents residus obtinguts a través de la recollida selectiva, una part important és 

la fracció orgànica que és la que després s’utilitza per realitza el compostatge. En la Figura 1.5  es 

pot observar el percentatge sobre el total que representa aquesta dins dels habitatges de 

Catalunya. 
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Figura 1.5. Composició dels residus urbans. Font: ARC (2014). 

La FORM representa la fracció més important dels residus municipals; aproximadament un 36 

% en pes del total d’aquests residus, tot i que aquest valor varia per a cada ens local segons 

quines siguin les característiques socials, culturals, urbanístiques, territorials i econòmiques del 

municipi. Es pot classificar en dos grans grups segons la procedència d’aquesta: 

Residus orgànics domèstics [FORM 

domèstica] 

És la FORM que generem a les nostres llars. 

La major part d’aquestes restes orgàniques es 

produeixen a la cuina, però també en altres 

indrets, com per exemple, al balcó, al terrat o 

al jardí, pel que fa a les petites restes 

vegetals. 

Residus orgànics comercials [FORM 

comercial] 

És la FORM generada per l’activitat pròpia 

dels comerços, fruiteries i verduleries, 

l’hostaleria, els bars i restaurants, els 

mercats, els menjadors col·lectius (de centres 

educatius, empreses o hospitals). 

L’Agència de Residus de Catalunya defineix la FORM com la Fracció Orgànica dels Residus 

Municipals fonamentalment constituïda per restes de menjar i restes vegetals de mida petita 

que poden ser recollides selectivament i susceptibles de degradar-se biològicament. Per tant 

tenint en compte aquest criteri els materials considerats FORM són els següents: 

Restes de menjar / restes de la preparació 

del menjar  

 peles i triadures de fruita i verdura 

 ossos i restes de carn 

 espines i restes de peix, closques de 

marisc i mol·luscs 

 closques d’ou i pellofes i closques de 

fruits secs 

 restes de menjar i menjar en mal estat 

 restes de pa 

 marro de cafè i restes d’infusions. 

 

Restes vegetals de petites dimensions  

 rams de flors pansits, flors i fulles seques 

 males herbes, gespa, petites branques 

d’esporga, fullaraca 

Materials compostables  

 bosses compostables 

 altres materials compostables 
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Residus de paper  

 paper de cuina brut 

 tovallons de paper bruts 

 mocadors de paper 

 

Altres materials  

 taps de suro 

 serradures 

 virostes i encenalls de fusta natural 

 excrements d’animals domèstics sense 

llits ni sorres absorbents 

 escuradents i palets de gelat, de menjar 

xinès o de fer pinxos,etc 

 

Per molt que a nivell casolà sigui bastant heterogènia, degut a la poca quantitat de residu 

generat diàriament, quan es tracta a nivell municipal es poden establir unes característiques 

aproximades per caracteritzar-la, com la que defineix l’Agència de residus de Catalunya (Taula 

1.1). 

Taula 1.1. Característiques de la Fracció orgànica dels residus municipals. Font: Elaboració pròpia a partir de dades 

de ARC (2014) 

Característiques de la FORM 

Humitat Alta (75 % a 85%) 

Matèria orgànica 75% a 85% s.m.s 

Nitrogen orgànic  2,50% s.m.s 

Relació C/N 17 

Densitat 0,5 a 0,6 t/m3 

 

L’alt contingut en humitat (al voltant del 80% en pes) i l’elevat percentatge de matèria 

orgànica (hidrats de carboni, proteïnes i greixos) fan que la FORM sigui la més inestable dels 

residus municipals. Per aquest motiu és important que la  fracció orgànica es reculli i gestioni 

el més ràpidament possible, per tal d’evitar la generació de lixiviats i de males olors. 

1.3 Compostatge de la FORM 

1.3.1 Objectius i origen del compostatge 

Els primers indicis en la historia de la utilització del compostatge es remunten a la Baixa 

Mesopotàmia, uns 3000 anys aC. A partir d’aquí diverses civilitzacions han deixat constància 

del seu ús com ara els grecs, romans o els àrabs al segles X-XII fins arribar a les cases antigues 

de pagès on intuïtivament es feien mescles de fems i altres residus orgànics. Aquestes mescles 

encara s’utilitzen en ambients rurals amb el nom de femer.  

Bàsicament consisteix en apilar les restes orgàniques en un punt on es van descomponent de 

forma totalment natural i espontània per l’acció dels organismes descomponedors. 
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En el femer s’hi aboquen tots els tipus de residus orgànics generats a la finca o explotació, ja 

sigui agrària, ramadera, forestal o el conjunt de totes aquestes activitats. També hi van a parar 

les restes de cuina, de l’hort, del jardí, etc., les quals es barregen amb els excrements produïts 

a la finca, tant els humans (procedents de les comunes), com els del bestiar (fems). 

Al cap d’un any, aproximadament, es retiren les restes més antigues del femer, ja molt 

descompostes, que són utilitzades per adobar els conreus de la finca. 

El femer constitueix el sistema més rudimentari de practicar el compostatge, ja que no es fa 

servir cap tipus de material ni estructura per dipositar les restes orgàniques. Simplement es 

van acumulant en un punt de la propietat, on formen una pila de residus que es van 

descomponent sense cap mena de gestió dels materials acumulats, o, com a molt, es remena 

lleugerament la pila i molt de tant en tant. 

En les últimes dècades s'ha passat a la implantació del procés a gran escala, i la majoria de 

països industrialitzats disposen de plantes de compostatge de residus orgànics de diversos 

orígens: sòlids urbans, llots de depuradores biològiques, fems, residus de la indústria 

alimentària, i de mescles de tots els anteriors. Actualment els objectius principals del 

compostatge vist des del punt de vista del tractament de residus són: 

 Reduir el volum de material que s’envia a les incineradores i per tant evitar la 

contaminació i el consum d’energia que això suposa. 

 Reutilitzar productes que en principi han perdut el seu valor i un cop aplicat al camp 

reintegrar nutrients minerals al sòl que d’altre manera es perdrien. Adobar la terra 

amb compost significa tancar el cicle de la matèria orgànica (Figura 1.6). 

 Allarga la vida dels abocadors ja que es redueix el volum que aquets reben diàriament. 

 Higienitzar vectors de plagues i malalties tant per els humans com en les restes 

vegetals. 

 
Figura 1.6. Cicle de la matèria orgànica. Font: CBGR (2014). 

 

Els principals beneficis del compostatge a nivell agronòmic són els següents: 

 

1. Millora del sòl:  

El compost madur té la propietat de facilitar la retenció de l’aigua i d’ajudar a l’aeració del sòl. 

En cas de fortes precipitacions redueix l’erosió i actua en contra de l’enfangament i de la 

pèrdua de nutrients. El compost torna més lleugers els sòls pesants i més absorbents els sòls 
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sorrencs, i millora la fertilitat del sòl, en la mesura que conté matèria orgànica parcialment 

humificada. Alguns sòls de Catalunya són força pobres en matèria orgànica, i l’aportació de 

compost pot ajudar a millorar-los. Per exemple, en un estudi realitzar per Fernández et al. 

(2012) es conclou que l’aplicació de dosis de 25 kg/m2 de compost al camp millora l’estructura 

física del sòl a curta (12 mesos) i llarga durada (48 mesos). En aquest cas també s’observa que, 

si el material a compostar no ha estat ben separat d’impropis, els nivells de metalls pesats 

poden augmentar amb l’adició de compost i per tant aquest es un dels factors que s’ha de 

controlar a l’hora de fer aquest tipus d’esmenes. 

 

2. Protecció contra plagues: 

Les plantes fortes i sanes són menys susceptibles de patir malalties i plagues. En canvi, les 

plantes massa adobades o amb una fertilització desequilibrada en són més propenses. Per 

lluitar contra les plagues moltes vegades es fan servir desmesuradament insecticides 

fungicides i pesticides, fet que pot provocar una contaminació difusa del sòl i de l’aigua 

subterrània. El compostatge higienitza i elimina microorganismes patògens que poden estar 

presents en els residus orgànics, tant en els d’origen vegetal com en els d’origen animal. Així 

doncs, fongs, bacteris i virus difícilment poden sobreviure en les condicions d’elevada 

temperatura, que s’assoleix en aquest procés. A més, cal afegir-hi la competència que es crea 

entre aquests patògens i els microorganismes descomponedors, els quals tenen avantatge 

perquè estan més adaptats. Està constatat científicament que l’ús del compost és un factor 

positiu per al control d’alguns agents causants de malalties vegetals existents al sòl, 

especialment les causades per fongs. Això és causa que el compost conté una gran quantitat 

de microorganismes que incrementen l’activitat biològica i ajuden a lluitar contra molts 

paràsits al terreny on s’incorpora. Fins i tot s’ha arribat a reconèixer que la utilització d’un 

compost de qualitat, suficientment estabilitzat i madur, permet controlar diverses malalties 

vegetals amb les mateixes garanties que els fungicides. Per exemple en un estudi realitzar per 

Gómez-Sánchez et al. (2012) s’observa l’evolució de plàntules de tomaquera infectades amb R. 

solanii i F.oxysporum i tractades amb un extracte aquós de compost en proporció 1/5 (m/v). Al 

cap de 26 dies s’observen diferències significatives entre la biomassa que han generat les 

plantes infectades i tractades amb l’extracte i les infectades que només s’han regat amb aigua, 

tenint les primeres un creixement més vigorós i ràpid.  

3. Adob natural: 

Les anàlisis de laboratori revelen que el compost resulta molt adequat per a usos agrícoles i 

similars, i presenta importants avantatges respecte l’ús exclusiu d’adobs químics. L’aportació 

de compost aporta quantitats importants de nitrogen, fòsfor i potassi al sòl, cosa que fa que 

els cultius tinguin un major potencial de creixement, i a més augmenta la formació de nòduls a 

les arrels d’alfals (Jaramillo et al. 2012). Cal recordar que els adobs procedents dels residus 

orgànics (fems, residus de collites) han estat la font de nutrients històrica de l’agricultura, i que 

els adobs químics fa poc més de 50 anys que s’utilitzen. Els problemes que aquests últims 
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presenten (cost econòmic important, desequilibris de nutrients a llarg termini i efecte 

contaminant de les aigües subterrànies per un ús abusiu) afavoreixen la utilització novament 

d’adobs orgànics com el compost, que té un efecte fertilitzant natural de gran interès. 

1.3.2 Fases i fonaments del compostatge 

Podem entendre el compostatge com una descomposició biològica i estabilització d'un 

substrat orgànic, sota condicions que permetin el desenvolupament de temperatures en el 

rang termòfil com a resultat del procés biològic aerobi exotèrmic , per produir un producte 

final estable, lliure de patògens i llavors, i que pugui ser aplicat al sòl de forma beneficiosa 

(Figura 1.7).  La bibliografia general sobre el procés de compostatge és  molt extensa, i per 

l’elaboració d’aquest TFG s´han consultat les més significatives (Golueke, 1972; Mustin, 1987; 

de Bertoldi et al., 1987; Haug, 1993; Hoitink i Keener, 1993; Soliva, 1992 i 2001; Polpraset, 

2007; Moreno i Moral, 2011). 

 
Figura 1.7. Esquema del procés de compostatge. Font (Huerta et al., 2012). 

 

El procés està constituït per dues fases consecutives: descomposició i maduració.  

A la primera, diferents poblacions de bacteris, actinomicets i fongs, treballant  

de manera simultània o consecutiva, descomponen els constituents de la matèria  

orgànica, hidrats de carboni, proteïnes i lípids, establint relacions de sinèrgia en alguns casos i 

de competència pel substrat en altres (Figura 1.8).  
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Figura 1.8. Fauna activa en el procés de compostatge. Font: Martin 1992 en Soliva, 2001. 

En medi aerobi les reaccions són exotèrmiques, de manera que si es donen les condicions 

físiques adequades, es produeix un augment de la temperatura de la massa en descomposició. 

Aquest augment de la temperatura afavoreix el creixement de microorganismes termòfils, i si 

aquesta es manté durant el temps suficient, s'aconsegueix la destrucció de llavors de males 

herbes, ous i larves d'insectes i de microorganismes patògens. Aquesta és la base de les 

propietats d'higienització del procés. Aquesta fase de descomposició es pot dividir en tres 

etapes. 

1. Etapa mesòfila: Una inicial mesofílica (40 graus) durant la qual diverses famílies de 

microorganismes mesòfils inicien la descomposició dels compostos fàcilment 

degradables, provocant un increment de la temperatura i un lleuger descens del 

pH a causa de la formació d'àcids orgànics.  

2. Etapa termòfila: En la segona etapa, termofílica, apareixen els microorganismes 

termòfils i se superen els 40ºC. Si s'arriba als 60ºC, els fongs s'inactiven i la 

descomposició té lloc a causa dels actinomicets i bacteris formadors d'espores. Les 

substàncies fàcilment degradables, proteïnes, sucres i lípids, són ràpidament 

consumides i la majoria de patògens eliminats. Al seu torn, el pH es recupera i s' 

alcalinitza a causa del consum dels àcids orgànics i l'augment de la concentració 
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d'amoni per descomposició de proteïnes. A mesura que la concentració relativa de 

compostos orgànics resistents augmenta, la velocitat de descomposició i el 

consum d'oxigen decreixen. 

3. Etapa final: En la tercera etapa de la fase de descomposició, la temperatura 

comença a disminuir,  els fongs termofílics tornen al material en compostatge, i la 

cel·lulosa i hemicel·lulosa inicien la seva descomposició. 

En la fase de maduració tenen lloc processos de biopolimerización, per formar  

molècules complexes i estables, i microorganismes mesòfils i diversa microfauna  

colonitzen el material per obtenir, en un temps de l'ordre d'uns pocs mesos, un  

compost completament estabilitzat i parcialment humificat.  

En la Figura 1.9 es pot observar l’evolució del procés de compostatge utilitzant com a indicador 

la temperatura.  

 

Figura 1.9. Evolució del procés de compostatge. (Font: López, 2010). 

1.3.3 Condicionants i limitacions del compostatge 

1.3.3.1 CONDICIONS FÍSIQUES. RELACIÓ INVERSA ENTRE LA HUMITAT I LA POROSITAT 

La humitat acceptable pel compost està molt relacionada amb les seves condicions físiques. 

Això és degut a que si tenim un material poc porós i amb una densitat molt elevada l’alt 

contingut en aigua bloqueja els pocs espais que queden i el procés esdevé anaeròbic. Per això 

la humitat màxima permissible per iniciar el procés dependrà de les característiques físiques 

del material a compostar. Per a materials fibrosos o residus forestals gruixuts la humitat 

màxima permissible és del 75-90 %, mentre que per a material vegetal fresc aquesta oscil·la 

entre 50-60 %. Si hi ha una mal procés i es torna un medi anaeròbic com a conseqüència de 

Temps

Te
m

p
er

at
u

ra
 (º

C
)

60

40

Termòfila Refredament

Estabilització

Fase Descomposició Fase Maduració

Protozous, nemàtodes
Miriàpodes i altres artròpdes

B
ac

te
ri

s
i 

fo
n

gs

Bacteris, fongs i 
actinomicets

Bacteris i fongs



Albert Andreu 

- 29 - 

l’excés d’aigua, els àcids grassos es degraden molt lentament i això provoca caigudes del pH 

del compost molt per sota de 5. Per el contrari si la humitat és massa baixa és disminueix 

l’activitat dels microorganismes i el procés s’alenteix. 

Es important tenir en compte el concepte de FAS (Free air space), que es refereix a la fracció 

del volum ocupada per aire. Aquesta té una relació inversament proporcional amb el contingut 

d’aigua i per tant una bona relació entre FAS i humitat són clau per mantenir l’equilibri oxigen-

aigua necessaris. En la Figura 1.10 es pot observar les relacions òptimes entre el percentatge 

d’humitat i la FAS per a diferents materials.  

 

 

Figura 1.10. Relacions òptimes entre el percentatge d’humitat i la FAS (Jeris i Regan, 1973 en Haug, 1993). 

1.3.3.2 CONDICIONS QUÍMIQUES I RELACIÓ C/N 

Tot esser viu necessita uns determinats nutrients per viure, créixer i reproduir-se. Alguns es 

necessiten en gran quantitat i cal tenir-los en compte en el procés; d’altres es necessiten en 

quantitats molt baixes i per tant es pot considerar que ja són presents en els materials a 

compostar. Uns dels més importants són el carboni i el nitrogen. 

El carboni l’utilitzen els microorganismes per obtenir la energia necessària per fer la síntesi 

cel·lular i el nitrogen es necessita per la síntesi de proteïnes. Per aquest motiu cal controlar i 

assegurar la presència sense excés d’aquests dos nutrients en els materials. 
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La C/N recomanable és de 30 a 35 a l’inici del compostatge (Haug, 1993). Per C/N superiors es 

s'alenteix molt el procés ja que falta aliment pels microorganismes i aquests han d’esperar la 

descomposició dels primers per continuar proliferant. Al contrari, si la C/N és molt baixa 

significa que hi ha nitrogen en excés i per tant es corre el risc de pèrdues de nitrogen en forma 

d’amoníac (NH3). En la Taula 1.2 es pot observar la conservació del nitrogen en relació a les 

diferents relacions de C/N inicials. 

Taula 1.2. Percentatge de nitrogen total conservat en relació a la C/N inicial del procés (WSUE, 2014). 

Test 
Relació C/N 

inicial 

Percentatge 
final de 

nitrogen 

Percentatge 
de nitrogen 
conservat 

1 20 1.44 61.2 

2 20.5 1.04 51.9 

3 22 1.63 85.2 

4 30 1.21 99.5 

5 35 1.32 99.9 

 

El pH al principi baixa degut a la concentració d’àcids orgànics produïda per la descomposició, 

al voltant de 5, a partir de que comencen a sortir fongs que tenen un rang elevat de pH que va 

de 5,5 a 8 i desprès els bacteris que estan més limitats 6 a 7,5. pH elevats a més de 8 també 

afavoreixen la pèrdua de amoníac i es redueix l’activitat biològica. Finalment el pH s’estabilitza 

en valors compresos entre 7,5 i 8,5. 

1.3.4 Compostatge domèstic 

Podem definir el compostatge domèstic, compostatge casolà o autocompostatge com 

l'aplicació de les tèC/Niques de compostatge als residus orgànics originats en l'àmbit domèstic, 

principalment procedents de la preparació d'aliments, de la recollida de residus humans o 

animals, i del manteniment d'una hort o jardí particular. També contempla el denominat 

compostatge comunitari on grups d’individus d’una mateixa zona decideixen autogestionar els 

residus orgànics mitjançant compostatge en comú (Bueno, 2004; Huerta i López, 2009). 

Compostar la fracció orgànica dels RM (FORM) al domicili, no només estalvia el cànon 

d’abocament, sinó que estalvia transport, contenidors en la via pública, operacions de triatge, i 

l’energia i contaminació que se’n deriva d’aquests. Per tant, el compostatge a petita escala 

representa una gestió més sostenible dels residus i contribueix a assolir les fites de la Directiva 

2008/98 / CE, relativa a l’abocament de residus. 

Per a tractar la brossa generada a les llars apareixen els compostadors. Constitueixen la versió 

moderna, i sobretot urbana, dels tradicionals femers, sobre els quals presenten certs 

avantatges: 
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 Permeten un control i estabilització de les condicions òptimes per tal que el procés de 

compostatge es desenvolupi amb les màximes garanties de velocitat, seguretat i 

comoditat per part de l’usuari. 

 Eviten la pertorbació que puguin causar en el procés elements distorsionadors com el 

fred, la insolació, el vent, la pluja o els animals (domèstics o salvatges) que 

escamparien les restes acumulades si hi tinguessin accés. 

 Ocupen molt menys espai que el femer. Aquest aspecte és interessant en parcel·les 

petites i ben organitzades. 

 Estèticament, la seva presència resulta molt més agradable i integradora que la visió 

d’un femer, especialment en ambients urbans. 

Hi ha molts tipus de compostador existents de diferents marques comercials i diferents 

materials. També n’hi ha que es poden fer artesanalment a partir de materials reciclats. En la 

Figura 1.7  es pot observar uns quants exemples de compostadors comercials i artesanals. Sigui 

quin sigui la forma o el material un bon compostador ha de tenir les següents característiques: 

 Facilitar el maneig del procés fent accessible el material per tal de poder regar o voltejar. 

 Permetre una bona aeració del material en tot el compostador sense deixa punts amb 

carència d’oxigen. 

 No permetre l’entrada de petits animals que alterin el procés del compostatge. 

 Evitar la pèrdua de material i les pèrdues excessives de calor i humitat. 

Cal tenir en compte que en el compostatge domèstic les quantitats tractades són molt inferiors 

a les d’un procés industrial, per la qual cosa, la velocitat de transformació, l’assoliment i 

manteniment de la temperatura i la higienització no succeeixen en les mateixes condicions. La 

Figura 1.6 mostra l’evolució en la transformació del material durant el compostatge domèstic 

de residus, i es pot observar com per a assolir una reducció de volum i massa adequada es 

triga al voltant de 9-12 mesos, mentre que en un procés industrial ben portat, aquesta 

reducció es produeix en un període més curt. 

 

Figura 1.6. Evolució del material en el compostatge domèstic (Huerta et al., 2012).  
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Figura 1.7. Exemples de compostadors domèstics. 

A l’estat Espanyol s’han elaborat diverses guies de compostatge domèstic per tal de formar a la 

població i intentar motivar als habitants perquè realitzin aquests processos de forma casolana. 

En la Taula 1.3 es relacionen algunes exemples d’aquestes guies i es comenten les petites 

diferències que hi ha entre elles a l’hora de recomanar materials per compostar. 
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Taula 1.3. Diferents guies de compostatge de l’estat Espanyol. Font: Elaboració pròpia a partir de les pròpies guies. 

Organisme/Entitat  Materials no recomanats Any de 
realització 

Ministeri de Medi Ambient i Medi 
Rural 

Carns i peix, derivats de la llet, cendres de 
carbó,bolques,filtres de cigarros, restes d'aspiradora, 

dejeccions de gossos i gats 

2011 

Ajuntament de Girona Es recomana que l'aportació de peix i carn es faci nomes a 
partir de que el compostador esta mig ple. 

2007 

Ajuntament de St. Cugat del Vallès Recomanen que s'apliqui en poca quantitat: Paper de 
cuina, pells de cítrics, fullaraca d'arbres i arbustos, oli 

d'amanir, ossos,pinyols, restes de menjar preparats. No es 
recomana aplicar: Fruita i plantes malaltes, peix i carn, 

excrements d'animals i humans. 

2007 

Universitat de Vigo Es parla sobre la importància de la relació C/N però no es 
parlar de materials no compostables. 

2008 

Diputació de Barcelona - Escola 
Superior d'Agricultura de 

Barcelona (UPC) 

No s'ha d'aplicar: Residus no orgànics (vidres,metalls…), 
paper tintat, burilles de cigarros, residus d'escombrar i 

aspirar i excrements d'animals domèstics. 

2009 

 

Les diferències entre les guies són degudes a la confiança en que la persona que realitza el 

maneig del compostador ho faci de manera adequada. Per aquest motiu per exemple guies 

com la del municipi de St. Cugat no recomanen l’aportació de fruita i plantes malaltes, ni la de 

carn i peix.  

La recomanació de no aportar fruita ni plantes malaltes és degut a que aquestes poden 

contenir patògens perjudicials per les persones o per els cultius i si no es fa bé el procés, no 

s’assoleixen temperatures d’higienització i el compost final podria esser un vector de 

transmissió de malalties. 

La recomanació de no aportar carn es degut a que aquesta conte elevats valors de nitrogen i 

per tant si no es barreja bé amb les altres restes pot suposar la pèrdua de nitrogen en forma 

d’amoníac i generar olors molt molestes.  

Tot i aquestes recomanacions, diversos estudis com ara el realitzar per Storino et al. (2012) 

conclouen que la addició de restes càrniques, juntament amb el bon maneig del procés, 

afavoreix l’activitat del procés de compostatge i millora la composició elemental del compost 

final sense afectar significativament a la madures del compost ni a la CE, pH ni fitotoxicitat.  

1.4 Antecedents i justificació 

El tractament de residus domèstic en l’àmbit universitari s’ha tractat en diversos centres amb 

treballs final de carrera i convenis (Arroyo, 2007; Rudé i Torres, 2008; Sanz, 2008; Cobertera i 

Pascual, 2013; Lladó i Pujol, 2013). L’objectiu principal és poder transformar en origen els 

residus orgànics per obtenir recursos (esmenes i adobs) i reduir el consum de fonts no 

renovables. 

Actuacions com ara la instauració de la recollida selectiva dels residus generats a la cafeteria 

del Campus del Baix Llobregat es van instaurar en el marc del Projecte Llavor de l’any 2010 
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que, a la vegada, es troba dins del pla de la UPC sostenibilitat 2015 (Aguilar et al., 2012). 

Aquest Projecte Llavor es va titular  “Valorització en origen de residus orgànics en el Parc 

Mediterrani de la TeC/Nologia” i conjuntament amb el TFC realitzat l’any 2013 “Quantificació 

dels Residus Orgànics generats al bar restaurant del campus del Baix Llobregat i valorització de 

la fracció orgànica per compostatge”, realitzat per Matías Pujol i Rafel Lladó, es va posar les 

bases, tant en recursos tèC/Nics com en conscienciació de la comunitat universitària, per tal de 

realitzar el compostatge in situ de la matèria orgànica generada pel CBL. 

En aquestes experiències anteriors es va realitzar el procés barrejant en volum com és habitual 

en el compostatge domèstic però es va veure que les característiques inicials en relació a 

l’equilibri de nutrients no era l’adequat segons bibliografia, perquè la C/N era de l’ordre de 20 i 

no del 30 recomanat, que té per objectiu conservar el nitrogen. 

Per això, aquesta vegada es va agafar com a paràmetre principal per realitzar la barreja la 

relació C/N, i  es va voler comprovar el resultat partint de valors més elevats per veure com es 

conservava el nitrogen i l’eficiència del procés. 
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2 OBJECTIUS 

1. GENERAL: Avaluar l’efecte de la relació C/N inicials de valor 30 i 40 de dues barreges de 

fracció orgànica del restaurant de Campus del Baix Llobregat amb resta vegetal triturada 

sobre el desenvolupament del procés de compostatge (barreja, final de descomposició i 

final de maduració) en compostadors domèstics. 

2. ESPECÍFICS:  

2.1. Caracterització de les matèries primeres fracció orgànica i restes vegetals triturades 

per a l’establiment de les barreges amb una relació C/N objectiu. 

2.2. Avaluar l’evolució de la humitat, la temperatura i la densitat aparent com a 

paràmetres de control i en relació a la C/N inicial. 

2.3. Avaluar l’evolució del pH, la conductivitat elèctrica, el nitrogen amoniacal, la matèria 

orgànica, el nitrogen orgànic i el grau d’estabilitat al llarg del procés en relació al 

maneig i a la relació C/N inicial. 

2.4. Analitzar el balanç de massa del procés en funció de la relació C/N inicial. 
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3 MATERIALS I MÈTODES 

En aquest apartat es descriu com s’han realitzat els diferents procediments per obtenir les 

dades necessàries. Es descriuen les metodologies de treball durant el procés de compostatge i 

en la caracterització de mostres i el tractament de les dades. Els mètodes d’anàlisis al 

laboratori inclosos en aquest apartat corresponen als que se solen utilitzar normalment als 

laboratoris de la Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB UPC) per avaluar mostres 

procedents del procés de compostatge (Huerta et al., 2010a). 

3.1 Dispositiu de compostatge 

3.1.1 Compostadors i distribució 

Per realitzar l’experiment es van instal·lar quatre compostadors a l’edifici de l’ESAB situat al 

Campus del Baix Llobregat. Aquests es troben al pati del soterrani en una zona resguardada 

per tal de minimitzar la incidència de la climatologia en el procés. Es van instal·lar quatre 

compostadors desmuntables de plàstic mixt, de marca Alquienvas i model George de color 

gris. Cada compostador de 80X80X60 cm es va muntar sobre una safata de plàstic de 1 m2  i 

amb una mínima inclinació per tal de poder recollir lixiviats. Aquestes a la vegada estaven 

sobre palets per facilitar-ne el maneig dels compostadors (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1. Distribució dels compostadors 

L’interior dels compostadors es va recobrir amb una malla plastificada verda d’1 cm2 de llum 

per tal d’evitar pèrdues de material. Es va col·locar una base de material vegetal al fons del 

compostador, per absorbir possibles excessos de lixiviat i una tapa per reduir l’emissió d’ olors. 

Per realitzar el procés de compostatge de manera correcta i el màxim eficient possible, també 

es van necessitar diferents utensilis que facilitaven el maneig com ara : 

 Forca de quatre punxes: Per voltejar el material de dins dels compostadors i així evitar 

la compactació. 
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 Cubells: Per recollir, barrejar i incorporar els materials a l’interior. També servia per 

mostrejar. 

 Rasclet: Per repartir i barrejar bé el material introduït en el compostador. 

 Regadora: Per humitejar el material. 

 Pala: Per agafar quantitats grans de material. 

3.1.2 Matèries primeres  

La matèria orgànica es va obtenir dels residus del restaurant del CBL en el que prèviament es 

feia una recollida selectiva  per separar la resta orgànica dels altres residus.  

Per començar a compostar es recollia la fracció orgànica  directament dels contenidors de la 

cafeteria del campus (figura 3.2). Primerament es feia una inspecció visual per realitzar un 

triatge dels impropis no compostables (vidres, plàstics, metalls) i del material difícilment 

compostable com ossos molt grans. 

Com a material complementari per al compostatge es van fer servir restes vegetals triturades 

de la planta de Metrocompost S.L. Les més grolleres i lignificades es passaven per una 

trituradora (marca Florabest- Figura 3.3) per tal de disminuir-ne la mida i així afavorir el 

maneig i el procés de compostatge.  

 

  
Figura 3.2. Fracció orgànica recollida abans de fer el triatge. Figura 3.3. Trituradora de restes vegetals. 

3.1.3 Preparació de la barreja i emplenament dels compostadors 

Per dur a terme l’experiència es van escollir dos valors de C/N diferents i que es van aplicar a 2 

i 2 compostadors. Per aquest motiu es necessitaven quatre compostadors amb un volum total 

idèntic i un material i forma semblants per tal de que nomes influís en el resultat final la relació 

C/N escollida. Les relacions C/N fixades per comparar van ser de 30 i 40 duplicant cada una 

d’elles per poder comparar resultats. 
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Figura 3.4. Restes vegetals i FO abans de barrejar. 

 
Figura 3.5. Bascula per pesar els materials a barrejar. 

Cada compostador es va emplenar amb una barreja que complís aquestes condicions, de 

manera que es tractava la FO recollida i s’afegia el RV necessari per aconseguir les 

característiques desitjades. 

Per fer la barreja es pesava la FO obtinguda utilitzant una balança amb precisió ±50 g (figura 3-

5) i s’afegien les RV necessaries. La barreja s’homogeneïtzava primer en un altre recipient amb 

l’ajuda de la pala o manualment i posteriorment s’abocava en els compostadors i es cobria 

amb una capa de restes vegetals triturades. 

Per a realitzar la barreja va ser necessari caracteritzar les matèries primeres per als paràmetres 

d’humitat, matèria orgànica i nitrogen orgànic, mètodes que es descriuen a l’apartat 3.2.4. 

El valor fixat de la C/N ve determinat per la quantitat i composició del material que 

s’introdueix en els compostadors. Durant el temps que es van emplenar els compostadors, es 

va tractar la totalitat de la FO generada al bar i es va calcular la quantitat necessària de restes 

vegetals (RVT) que permetessin complementar la barreja per a assolir un valor de relació C/N 

determinat.  

Per tant, com que el nostre material limitant era la matèria orgànica es pesava aquesta i 

després segons la relació escollida en cada compostador es calculava les restes vegetals que 

s’havien d’introduir utilitzant l’expressió 2. 

𝐶
𝑁⁄ =

𝑘𝑔𝐹𝑂∗𝑀𝑆𝐹𝑂∗𝐶𝐹𝑂+𝑘𝑔𝑅𝑉∗𝑀𝑆𝑅𝑉∗𝐶𝑅𝑉

𝑘𝑔𝐹𝑂∗𝑀𝑆𝐹𝑂∗𝑁𝐹𝑂+𝑘𝑔𝑅𝑉∗𝑀𝑆𝑅𝑉∗𝑁𝑅𝑉
  (1)  𝑘𝑔𝑅𝑉 =

𝑘𝑔𝐹𝑂∗𝑀𝑆𝐹𝑂∗(𝐶
𝑁⁄ ∗𝑁𝐹𝑂−𝐶𝐹𝑂)

𝑀𝑆𝑅𝑉∗(𝐶𝑅𝑉−𝐶
𝑁⁄ ∗𝑁𝑅𝑉)

 (2) 
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kgFO = kg de FO a posar al compostador 

MSFO = percentatge de MS de la FO en tant per 1 

CFO = percentatge de C de la FO en tant per 1 

NFO = percentatge de N de la FO en tant per 1 

kgRV = kg de RV a posar per a la barreja 

MSRV = percentatge de MS de la RV en tant per 1 

CRV = percentatge de C de la RV en tant per 1 

NRV = percentatge de N de la RV en tant per 1 

C/N = relació C/N objectiu 

 

Donat que no es podia analitzar en el moment la FO, per fer les barreges es van utilitzar els 

valors promig inicials trobats per Lladó i Pujol (2013) en l’anterior campanya i a posteriori, en 

l’analítica de la barreja realitzada, es va comprovar si el resultat s’avenia amb la predicció. Les 

característiques del RV són menys variables i a més es va fer servir un mateix lot per a tots els 

compostadors. 

Degut a que la FO és molt heterogènia i segons el dia de la setmana podia variar, la 

caracterització inicial era important per fer la barreja correctament. La determinació de la 

quantitat de carboni que contenia tant la FO com les RV es feia a partir de la matèria orgànica 

total utilitzant la següent expressió (Zucconi i de Bertoldi, 1987): 

𝐶𝐹𝑂 =
𝑀𝑂(𝐹𝑂 𝑜 𝑅𝑉)

2
    (3) 

MoFO = percentatge de Mo de la FO en tant per 1 

CFO = percentatge de C de la FO en tant per 1 

 

Un altre paràmetre que s’ha de tenir en compte és el contingut inicial en aigua de la FO i de les 

RV per determinar si el contingut d’aigua de la barreja era adient o no. Per fer-ho s’utilitzava el 

mètode de gravimetria indirecte explicat en l’apartat 3.2.4 d’aquest mateix capítol i després 

s’utilitzava la següent expressió per calcular la humitat de la barreja obtinguda: 

%𝐻𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑗𝑎 =
𝑘𝑔𝐹𝑂∗𝐻𝐹𝑂+𝑘𝑔𝑅𝑉∗𝐻𝑅𝑉

𝑘𝑔𝐹𝑂+𝑘𝑔𝑅𝑉
∗ 100 (4) 

kgFO = kg de FO a posar al compostador 

HFO = percentatge de humitat de la FO en tant per 1 

kgRV = kg de RV a posar per a la barreja 

HRV = percentatge de humitat de la RV en tant per 1 

 

Tot seguit es feia la barreja de material abans d’introduir-la al compostador i es trencaven els 

trossos grans amb la pala per tal d’homogeneïtzar–la bé i donar més superfície als 

microorganismes (Figura 3.8). 

Els quatre compostadors van tardar períodes de temps diferents en ser emplenats degut a que 

la generació de FO al bar es variable. El compostador 1 va ser el que més dies es va tardar en 

emplenar degut a que el període durant el que es va fer no era lectiu i per tant la FO generada 

al bar era molt menor degut al menor nombre d’usuaris. En la Figura 3.6 s’observa la massa del 

material de cada compostador i els dies que es va tardar en emplenar-los. 
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Figura 3.6. Pes de FO i FV quant el compostador s’acaba d’emplenar a l’inici del procés. Entre parèntesi, dies que es 

tarda en emplenar el compostador. 

 

Quan el compostador estava ple es tapava amb una malla per evitar l’entrada d’animals i a 

sobre es feia una capa de restes vegetals grans per tal d’evitar els olors i interferències de 

l’exterior. 

 

  
Figura 3.7. Reg del material inicial abans de fer la barreja Figura 3.8. Homogeneïtzació de la barreja abans de 

introduir-la en el compostador 

 

3.2 Control del procés de compostatge 

La Figura 3.9 presenta una esquema general del procés de compostatge, des de les matèries 

primeres fins l’obtenció del compost en un procés de compostatge de FORM, que és aplicable 

a aquest estudi. Un cop ha passat tot el procés, es realitza el garbellat per tal de separar el 

compost del rebuig d’afí. Per avaluar realment com evoluciona el procés de compostatge, cal 

considerar únicament entre les fases de barreja i final de maduració, ja que en realitzar un 

procediment mecànic, com és l’afí, s’afecten les característiques del material, tant físiques com 
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químiques. Per això, en aquest estudi es va realitzar el seguiment del procés de compostatge 

des de la barreja inicial fins a final de maduració (Figura 3.9), per tal de reduir les interferències 

externes (garbellat) i no es va analitzar el compost ni el rebuig generat. 

 

Figura 3.9. Esquema general del procés de compostatge. En blau, rang de mostres estudiades. 

3.2.1 Maneig del procés 

Per tal d’assegurar un bon procés de compostatge es van tenir en compte dos paràmetres 

bàsics com són la humitat del substrat, per tal que els microorganismes poguessin 

descompondre la matèria de forma adequada, i el control de la temperatura, com reflex de 

l’activitat microbiana. 

Per a la FORM la humitat òptima de cara a la porositat és una mica més del 60 %  

 

Segons es va veure a la Figura 1.10, el percentatge d’aigua adequat per al compostatge de la 

FORM es situa lleugerament per sobre del 60 %, però nosaltres hem posat un valor una mica 

inferior, que ens augmentaria també l’espai porós i està en relació als RV, de manera que es va 

fixar en un 55 %. Per mantenir la humitat objectiu s’havia de regar els compostadors 

periòdicament segons el temps que tardessin en perdre-la. S’obtenia la humitat utilitzant el 

mètode de gravimetria indirecta com explicarem en l’apartat 3.2.3. A partir d’aquí utilitzant la 

següent equació es calculaven els kilograms d’aigua que s’havien d’afegir per obtenir el 55% 

objectiu. 

𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 =
𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟∗(𝐻𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑢−𝐻𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟)

100−𝐻𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑢
  (5) 

Per mantenir la humitat dels compostadors es voltejava el contingut de manera manual amb 

l’ajuda d’una forca gran. Durant les primeres dues setmanes de la posada en marxa del procés 

cada dia ja que l’activitat era més gran i les necessitats d’oxigen també i posteriorment cada 

setmana. D’aquesta manera també s’homogeneïtzava molt el material i s’eliminaven possibles 

canals preferents per al pas de l’aire. 
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3.2.2 Mostreig 

Per seguir l’evolució del procés de compostatge s’han realitzat mostrejos periòdicament de 

cada compostador i posteriorment s’han avaluat diferents paràmetres com podem observar en 

l’apartat 3.2.3 i 3.3.4. Aquest paràmetres són els adequats per caracteritzar el material tant 

durant el seu procés de formació com per saber la qualitat i característiques del producte final. 

El mostreig consisteix en  agafar una part de material que ens permeti treballar sense influir 

massa en el procés del compostatge. El mostreig sempre s’ha fet agafant submostres de totes 

les zones del compostador i posteriorment barrejant i homogeneïtzant la mostra fins que ha 

quedat una fracció representativa. S’ha tingut cura de fer bé la homogeneïtzació ja que, tenint 

en compte les característiques inicials del producte el qual és molt heterogeni, és de vital 

importància per obtenir una fracció realment representativa.  

La quantitat de mostra a agafar es decideix segons la naturalesa d’aquesta, essent necessari 

agafar més quantitat com més heterogeni és el material. En un procés de compostatge es 

comença amb un material molt heterogeni com és la matèria orgànica i s’acaba amb un 

material homogeni com és el compost. Això influeix tant en la freqüència del mostreig com en 

la quantitat de mostra a mostrejar en cada cas. 

Per aquest motiu cada cop que s’emplenaven els compostadors s’agafava mostra. 

Al inici del procés es va agafar mostra dos cops per setmana per determinar la humitat i així 

mantenir el valor objectiu i assegurar un bon desenvolupament del procés. 

A més es va agafar una mostra a meitat de  procés que correspon al final de descomposició  i 

per últim es va agafar mostra al final de la maduració just abans del garbellat. Aquestes eren 

mostres representatives per veure l’evolució dels diferents paràmetres d’estudi i determinar la 

finalització del procés. 

3.2.3 Paràmetres de control 

Per obtenir resultats detallats i observar l’evolució dels compostadors s’ha dut a terme el 

seguiment de tres paràmetres considerats importants. 

3.2.3.1 TEMPERATURA 

Per realitzar el control de la temperatura es col·locaven sondes de  temperatura Crison PT100 a 

diferents profunditats i en diferents zones del compostador per tal de tenir una idea clara de la 

temperatura d’aquest. Això era important degut a que per molt que homogeneïtzéssim el 

material amb la forca sempre quedaven zones en les que s’acumulava la matèria orgànica i per 

tant assolien més temperatura que les zones del voltant. 
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Figura 3.10 Termòmetre connectat a les 

sondes. 
Figura 3.11 Distribució de les sondes per mesurar la 

temperatura. 

La mesura de la temperatura es feia sempre abans de qualsevol maneig com remenar, agafar 

mostra o regar per tal de no modificar el seu valor. 

3.2.3.2 HUMITAT 

Aquest era un dels paràmetres més importants i per tant inicialment, durant l’emplenament 

dels compostadors, s’analitzava diàriament per mantenir els nivells adequats. A més 

inicialment les temperatures que adquireix el compostador són més elevades i per tant 

l’evaporació és més rapida. A mida que el compostatge avançava es va fer el control un cop 

per setmana i finalment un cop cada quinze dies.  

Per dur a terme el control de la humitat s'havia de saber la humitat del material (pel mètode 

de gravimetria indirecta seguint la metodologia indicada a l’apartat 3.3.1.4) i calcular l'aigua a 

afegir per assolir la humitat objectiu tal i com s’ha especificat en l’apartat 3.2.1 a la fórmula 

(5).                

3.2.3.3 DENSITAT APARENT  

Durant el procés de compostatge com a conseqüència de l’activitat dels microorganismes, la 

degradació de les  partícules i el  consum d’aigua, la massa i el volum del material ha de variar i 

en conseqüència la seva densitat aparent, que tendiria a augmentar degut a la reducció de la 

mida de partícula i de la mineralització de la massa (Huerta-Pujol et al., 2010). Així es va decidir 

fer un seguiment de l’evolució de la massa juntament amb la densitat aparent. 

Per determinar les densitats aparents dels compostadors s’havien de tenir en compte dos 

paràmetres. Primer, determinar la massa de cada compostador. Això es feia mitjançant un 

traspalet pesador  de la marca AscellSensor (Figura 3.12) i després de restar la tara inicial dels 

compostadors s’obtenia la massa en el moment de la mesura. 

Paral·lelament cada cop que es mesurava el pes dels compostadors també es mesurava 

l’alçada d’aquets utilitzant un regle. 

Un cop obtinguts aquets resultats s’apuntaven a la llibreta de camp i s’aplicava la fórmula de la 

densitat per obtenir-ne el resultat final. Les mesures d’alçada es feien sempre abans de 

qualsevol manipulació que impliqués l’alteració de la densitat. 
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Figura 3.12. Traspalé pesador utilitzar per pesar els compostadors  

 

3.3 Seguiment del procés de compostatge 

Per realitzar el seguiment de l’evolució dels compostadors s’han caracteritzat els diferents 

tipus de mostres a partir dels paràmetres presentats a la Taula 3.1. 

També es pot observar un breu resum  de cada mètode i els equips necessaris per realitzar 

aquests procediments.  

Taula 3.1. Descripció dels diferents paràmetres i els equips utilitzats per realitzar-les 

Paràmetre Descripció del mètode 

Temperatura (Tª) Mesura directa en el material en procés 

Densitat aparent (DAp) Massa respecte volum conegut (Huerta-Pujol et al., 2010) 

Conductivitat elèctrica (CE) Mesura directa amb conductímetre en extracte aquós 1/5 (m/v) 

pH Mesura directa amb pH-metre en extracte aquós 1/5 (m/v) 

Nitrogen amoniacal soluble (NAS) 
Mesura de l’amoníac desprès en l’extracte aquós 1:5 per addició de NaOH 

40 % amb elèctrode selectiu d’amoníac. 

Humitat 
Gravimetria indirecta del material assecat a l’estufa a 110ºC fins a pes 

constant. 

Matèria orgànica total (MOT) 
Gravimetria indirecta de la mostra seca i mòlta calcinada a 560C durant 3 

hores fins a pes constant.  

Nitrogen orgànic (Norg) 

Mètode Kjeldhal. Digestió de mostra seca i mòlta, amb H2SO4 concentrat 

durant 1 hora a 400ºC.  

Mesura de l’amoníac desprès en el digerit per addició de NaOH 40 % amb 

elèctrode selectiu d’amoníac. 

Relació C/N Càlcul directe considerant C=%MO/2 (Zucconi i de Bertoldi, 1987)  

Grau d’estabilitat 

Doble hidròlisi sulfúrica successives de mostra seca i mòlta: H2SO4 72% 

durant 3 h en fred i de H2SO4 en calent i diluït durant 5h al bany de sorra i 

amb reflux (López et al., 2010).  
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A continuació es detalla la metodologia seguida per a cada determinació. 

3.3.1 Obtenció de l’extracte aquos 

A partir de l’extracte aquós de la mostra humida es poden determinar diferents paràmetres 

fisicoquímics, químics i biològics que poden donar informació sobre la qualitat del compost. Els 

principals són el pH, la conductivitat elèctrica (CE) i el contingut de nitrogen amoniacal soluble. 

L’extracte es realitza en una proporció mostra humida/aigua de 1/5 (m/v). Per mostres 

homogènies n’hi ha prou en pesar 40g de mostra i afegir 200 mL d’aigua però quan es tracta 

amb mostres més heterogènies s’ha de posar major quantitat de mostra per tal d’obtenir 

resultats més representatius i es calcula la quantitat d’aigua corresponent; en el nostre cas la 

variació va oscil·lar entre 40 i 150 g de mostra humida. La mostra humida s’introdueix en un 

pot d’extracte i s’afegeix l’aigua (Figura 3.13). 

Després de introduir l’aigua les mostres s’agiten mecànicament durant 30 minuts exactes a 

l’agitadora automàtica (Figura 3.14). Posteriorment es passa l’extracte a la centrifugadora i es 

centrifuga durant 15 minuts a 3500 rpm.  

Finalment es filtra el sobrenedant amb l’ajut d’embuts i paper de filtre i es guarda en potets de 

conservació per a la seva posterior anàlisi. 

 
Figura 3.13. Pots per la preparació de l’extracte. 

 
Figura 3.14. Remenada de les mostres amb 
l’agitador mecànic. 

  

3.3.2 Conductivitat elèctrica i pH 

La conductivitat elèctrica reflecteix el contingut en sals d’una mostra. Durant el seguiment del 

procés té importància perquè està molt relacionada amb el contingut de nitrogen amoniacal. 

Al final té importància quan el compost s’aplica al sòl ja que influeix en el desenvolupament 

dels cultius i de la vida microbiana.   

La CE es mesura directament en l’extracte aquós mitjançant un conductímetre prèviament 

calibrat i a temperatura ambient. En aquest cas es va utilitzar un Conductímetre Crison GLP-31. 
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El pH és una de les propietats fisicoquímiques més importants d’un substrat utilitzat com a 

medi de cultiu. Cada planta té el seu pH determinat i aquet influeix directament en les 

propietats físiques del sol. Per aquest motiu és important conèixer el pH del nostre compost ja 

que al ser aplicat, podrà modificar el pH original del sòl. 

El pH es mesura en l’extracte aquós mitjançant un pH-metre prèviament calibrat i a 

temperatura ambient (Figura 3-15). En aquest estudi es va utilitzar un pH-metre Crison GLP-21. 

 

Figura 3.15 Mesura del pH amb el pH-metre. 

3.3.3 Nitrogen amoniacal soluble (NAS) 

El nitrogen amoniacal es mesura en l’extracte aquós de la mostra. La seva quantificació s’ha fet 

a través d’un elèctrode selectiu que capta l’amoníac després de la solució degut a laddició de 

NaOH al 40%, que modifica el pH i per tant desplaça l’equilibri com es mostra en la figura 3-17. 

 

Figura 3.16 Desplaçament de la concentració de nitrogen amoniacal i amoníac segons el pH 

 

Per realitzar la mesura es necessiten els següents instruments i reactius: 

Elèctrode selectiu d’amoníac NaOH 40% 

Agitador magnètic i imant Solució mare de 1000 ppm de nitrogen  

Tubs Nessler Solucions intermèdies de 50 i 500 ppm de nitrogen 

Potenciòmetre ThermoOrion 720A. Elèctrode selectiu d’amoníac ThermoOrion 95 12. 
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Per fer possible la interpretació de les lectures de l’elèctrode és necessari comparar-les amb 

una recta patró de concentracions conegudes. Es preparen dues solucions intermèdies a partir 

de la mare de 1000 ppm, una de 50 ppm (D1), a partir de la qual s’elaboren els patrons de 2, 5, 

10 i 20 ppm i una altra de 500 ppm (D2) per elaborar els patrons de 50 i 100 ppm. En tubs de 

Nessler de 50 mL s’afegeixen 2, 5, 10 i 20 mL de la solució D1 per a fer els patrons respectius i 5 

i 10 mL de la D2 per als patrons de 50 i 100 ppm respectivament. S’afegeix aigua destil·lada per 

enrasar. 

Després de l’elaboració de la recta patró es prepara la solució de lectura de les mostres: amb 

una pipeta es traspassen 10 mL de l’extracte aquós de cada mostra en un tub Nessler de 50 

mL, que s’enrasa amb aigua destil·lada.  

Per a la lectura dels patrons i les mostres es buida els 50mL del tub Nessler en un vas de 

precipitats amb un imant sobre l’agitador magnètic i s’afegeixen 2,6 ml de solució NaOH (40%) 

i es submergeix l’elèctrode.  

En primer lloc es llegeixen tots els patrons de menor a major concentració que donen una 

lectura en mV a partir de la qual es pot elaborar la recta patró de mV en l’eix de les ordenades 

i del logaritme de la concentració en l’eix de les abscisses. La determinació del logaritme 

permet transformar la corba original en un recta. El pendent de la recta patró ha de ser de 

57±3 per ser considerada vàlida. 

Per a la lectura de mostres, el valor en mV ha de quedar comprès entre el valor més petit i el 

més gran; si no fos així, s’hauria de realitzar una nova lectura variant el volum de mostra. 

El valor de concentració corresponent a la lectura de la mostra permet determinar la 

concentració de nitrogen amoniacal segons l’equació (6) 

𝑚𝑔 𝑁−𝑁𝐻4
+

𝑘𝑔 𝑚𝑠
=  

𝑋 𝑚𝑔 𝑁−𝑁𝐻4
+

1000 𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó
∗

50 𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó

10∗ 𝑚𝐿 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒
∗

𝑉𝑒 𝑚𝐿 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒

𝑀𝑒 𝑔 𝑚ℎ
∗

100 𝑔 𝑚ℎ

𝑆 𝑔 𝑚𝑠
∗

1000𝑔 𝑚𝑠

1 𝑘𝑔 𝑚𝑠
  (6) 

on: 

X: concentració de la mostra en la recta 

10*: mL d’extracte. Normalment seran 10 mL però pot variar 

Ve: volum d’extracte. 5 vegades més que de massa 

Me: massa de l’extracte. 

S: percentatge d’humitat: grams de matèria seca per 100 g de matèria humida. 
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3.3.4 Assecat de la mostra i obtenció de mostra seca i mòlta 

Per a determinar la humitat s'agafaven aproximadament 150-200 grams de mostra 

homogeneïtzant prèviament el material del compostador perquè fossin el màxim 

representatives. Tot seguit s’introduïen en una safata prèviament tarada i es posaven a l'estufa 

(figura 3-19) a 105 ºC graus durant 24 hores, cosa que assegurava la pèrdua de tota l’aigua de 

la mostra. Un cop extreta la mostra de l’estufa es pesava i la diferència de pes correspon 

l'aigua evaporada. El càlcul de la humitat es feia mitjançant l’expressió (7): 

%𝐻 =
(𝑃𝑒𝑠 𝑡𝑎𝑟𝑎+𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎)−(𝑃𝑒𝑠 𝑡𝑎𝑟𝑎+𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎)

(𝑃𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎)
∗ 100 (7) 

 

  
Figura 3.17 Detall de l’estufa plena de mostres Figura 3.18 Material humit preparat per introduir 

a l’estufa 

 

La mostra seca es tritura en un molí d’òxid de zirconi Retsch PM 100. Un cop mòlta la mostra 

es col·locava en un pot de plàstic tancat i identificat amb el nom de la mostra. Aquest es 

guardava en un lloc el més sec possible per evitar que agafes humitat posteriorment. 

  
Figura 3.19. Parts del molí i garbell. Figura 3.20 Mostra de barreja seca preparada per triturar  



Albert Andreu 

- 50 - 

 

3.3.5 Matèria orgànica total (MOT) 

La determinació de la matèria orgànica total consisteix en una gravimetria indirecta en la que 

es mesura la pèrdua de massa per calcinació de la matèria orgànica d’una mostra seca i mòlta. 

Es calcinen gresols de ceràmica durant 30 minuts amb la mufla a 560 ºC i es deixen refredar al 

dessecador 30 minuts. A continuació es pesen, i tot seguit s’introdueixen 1,5 g de mostra seca i 

mòlta per gresol en una balança (± 0,0001). A continuació es precalcina a la manta tèrmica 

amb la campana oberta per extraure’n els fums i s’introdueixen a la mufla a 560 ºC durant 3 h. 

La diferència de pes correspon a la quantitat de matèria orgànica total que ha estat perduda 

durant la calcinació (8). 

%𝑀𝑂𝑇 =
(𝑃𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙+𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎)−(𝑝𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙+𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎)

(𝑃𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙+𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎)−(𝑝𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙)
∗ 100     (8) 

3.3.6 Nitrogen orgànic 

El mètode de determinació emprat transforma el nitrogen orgànic, contingut en la mostra seca 

i mòlta en nitrogen mineral durant el procés de la digestió Kjeldhal. Es quantifica afegint una 

base forta (NaOH) que desplaça el nitrogen a forma d’amoníac gas i aquest es permeable a la 

membrana de l’elèctrode selectiu, tal i com s’ha explicat a l’apartat 3.3.3 de determinació de 

nitrogen amoniacal soluble. 

Per la determinació del nitrogen orgànic, es pesen amb una precisió de 0.1 mg, 0.35-0.5 g de 

mostra seca i mòlta i s’afegeixen 1.5 g de catalitzador i es fa un paquetet fet amb paper de 

filtre el més petit possible, per no interferir en la reacció i es numera amb el numero de 

mostra. Es posa el paquetet dintre d’un tub Kjeldhal de 100 mL amb 7,5 mL de H2SO4 

concentrat i es remena el tub, fins que es mulli tota la mostra per tal de que comenci a desfer 

el paper de filtre. Es fa una prova en blanc (que només conté catalitzador) en les mateixes 

condicions que les mostres que posteriorment s’utilitzarà per fer la recta patró. Es posen a 

digerir els tubs Kjeldhal al digestor sota la campana i amb la tapa connectada a la trompa de 

buit. La digestió es fa durant una hora a 400 ºC. 

En finalitzar es treuen els tubs del bloc digestor i es deixen enfredar sota la campana amb el 

buit encara encès fins que deixen de fumejar (aproximadament 30 minuts). Quan els tubs ja 

s’han refredat i estan a temperatura ambient, s’afegeixen uns mL d’aigua destil·lada perquè 

reaccioni l’àcid, i per dissoldre una mica el precipitat que es genera. Es remena i es deixa 

refredar un altre cop, es filtra el digerit a un matrau aforat de 100 mL  i s’enrasa. 

S’ha d’elaborar una recta patró com ja s’ha fet en l’apartat 3.2.4.3 per la quantificació del 

nitrogen amoniacal. La diferencia és que abans d’enrasar els patrons, s’afegeixen 10mL de 

digerit de la prova blanc per igualar la força iònica després d’haver afegit el volum de solució 
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per fer els patrons. A l’hora de fer la lectura és important que els patrons i les mostres es 

trobin a la mateixa temperatura ja que una diferència de 1ºC implica un 2% d’error. 

A partir del logaritme de la concentració de patrons en relació als mV es pot trobar la 

concentració de la mostra utilitzant el factor de conversió (9). 

𝑚𝑔 𝑁

𝑘𝑔 𝑚𝑠
=  

𝑋 𝑚𝑔 𝑁

1000 𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó
∗

50 𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó

10 𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑡
∗

100 𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑡

𝑀 𝑔 𝑚𝑠
∗

1000 𝑔 𝑚𝑠

1 𝑘𝑔 𝑚𝑠
  (9) 

On: 

X= concentració trobada en la recta de la solució lectura.  

M= grams de matèria seca posats a digerir ( 0.35-0.5). 

  
Figura 3.21 Tubs Kjeldhal acabats de sortir del 

Digestor(dreta). 
Figura 3.22 Matrassos  aforats de 100ml preparats amb 

el filtre per filtrar les mostres. 

3.3.7 Grau d’estabilitat 

El grau de estabilitat ve expressat com el percentatge de matèria orgànica resistent (MOR) 

respecte a la matèria orgànica total (MOT); dóna informació d’interès per conèixer la 

estabilitat d’un material orgànic, i en el cas de que aquest correspongui a un producte 

procedent d’un procés biològic, informa del desenvolupament del procés ja que s’ incrementa 

al llarg d’aquest. 

L’ increment de GE al llarg d’un procés de compostatge indica que s’està perdent la matèria 

orgànica més degradable i s’està incrementant el contingut en (MOR). Aquesta augmenta 

gràcies a la formació de molècules estables semblant a les substàncies húmiques del sòl, 

utilitzant components aportats per materials com la cel·lulosa o la lignina. 

Per realitzar el procediment es necessiten els següents instruments i materials: 

 Balança de precisió 

 Vas de precipitats de plàstic de 100mL 

 Varetes de vidre 

 Enrlenmeyers aforats de 1000mL 

 Bany de sorra 

 Gresols filtrants nº2 
 

 Bomba de buit 

 Kitasatos de 500mL 

 Gresols de ceràmica 

 Manta calefactora 

 Mufla 

 H2SO4 al 72%   

 Ba(NO3)2 1N 
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Es pesen, amb precisió de 0,1mg 2,5 grams de mostra seca i mòlta en un vas de precipitats de 

100 mL i s’afegeixen 12,5 mL de H2SO4 al 72%. Es barreja amb l’ajuda d’una vareta de vidre 

cada 15 minuts durant 3 hores. 

Un cop han passat les 3 hores es traspassa el contingut a un enlermeyer aforat de 1000 mL 

amb l’ajut de 500 mL d’aigua destil·lada. Es col·loquen els enlermeyers en un bany de sorra en 

una planxa escalfadora, on s’acoblen els refrigerants als erlenmeyers, i es fa bullir suament a 

reflux durant 5 hores. Cal remenar de tant en tant, perquè no quedi mostra enganxada a les 

parets. Un cop passades les 5h, es deixa refredar en el mateix bany. 

Es filtra el contingut utilitzant la bomba de buit, en gresols filtrants, del num.2, prèviament 

tarats. S’arrosseguen les restes amb aigua destil·lada per tal de que no quedi res dintre de 

l’erlernmeyer. Un cop s’ha abocat tota la mostra al filtre es fa la prova de sulfats, fent servir 

nitrat de bari 1N; en cas que hi hagi sulfats, es forma un precipitat blanc, i s’haurà de continuar 

rentant amb aigua destil·lada, fins que no en quedin. Un cop s’ha acabat de filtrar, es posen els 

filtres amb el residu a assecar a la estufa a 110ºC (entre 2 i 4 hores), es deixa refredar en un 

dessecador, i es pesa. 

El residu obtingut indica la quantitat de material que ha resistit els dos atacs, la part mineral i 

la part de matèria orgànica resistent. Aquest residu sec es divideix en dues parts, una de com a 

mínim 0,35 grams per fer la determinació del Nitrogen no Hidrolitzable (NnH), que seria la 

metodologia equivalent al Norg (apartat 3.2.4.6 ) i la resta de residu es fa servir per fer la 

determinació de la Matèria Orgànica Resistent (MOR), utilitzant el mateix procediment que per 

la determinació de la MOT (apartat 3.2.4.5). 

El GE es calcula utilitzant l’expressió (10): 

%𝐺𝐸 =
%𝑀𝑂𝑅

% 𝑀𝑂𝑇
∗ 100    (10) 

El nitrogen resistent es calcula utilitzant l’expressió (11): 

%𝑁𝑟 =
%𝑁𝑛𝐻

%𝑁𝑜𝑟𝑔
 *100    (11) 

3.4 Anàlisis estadístiques 

L’efecte de la relació C/N inicial (C/N30 i C/N40) es va avaluar en les tres etapes del procés 

estudiades (barreja, mig procés i final de maduració) mitjançant una anàlisi de la variància 

(ANOVA) d’un factor seguit d’una separació de mitjanes seguint el Test de Tukey.  

Per altra banda l’efecte al llarg del procés de compostatge es va avaluar per cada una de les 

línies de procés (C/N30 i C/N40) mitjançant una anàlisi de la variància (ANOVA) d’un factor 

seguit d’una separació de mitjanes seguint el Test de Tukey entre les diferents etapes del 

procés (barreja, mig procés i final de maduració). 

Ambdós efectes es van estudiar per al següents paràmetres: humitat, pH, CE, nitrogen 

amoniacal, matèria orgànica, nitrogen orgànic, relació C/N i GE. Totes les anàlisis estadístiques 

es van realitzar amb el paquet estadístic IBM SPSS Statistics 22. 
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4 RESULTATS I DISCUSSIÓ 

4.1 Caracterització de les matèries primeres 

Com ja s’ha comentat en l’apartat 3.1.2 una bona caracterització dels materials inicials era clau 

per realitzar les diferents C/N escollides. S’ha fet l’anàlisi de la fracció orgànica recollida, les 

restes vegetals i de la barreja per emplenar cada compostador. La caracterització d’aquests 

materials permet determinar la proporció en massa de cada component en cada compostador. 

Per analitzar la FO i les RV s’ha fet una mitjana dels diferents dies que s’ha recollit material. 

presenta les caracteritzacions de la FO de la recollida selectiva del bar i de les RV que han 

servit per a estimar la composició de les matèries primeres, especialment quant a contingut en 

carboni i en nitrogen, per poder establir les proporcions de massa de la barreja diària. 

Els valors obtinguts s’han comparat els valors obtinguts amb Lladó i Pujol (2013) i amb les 

mitjanes de Catalunya (Huerta et al., 2010b) per tenir una idea més clara dels materials 

tractats. Els resultats s’exposen en les Taula 4.1. 

 

Taula 4.1. Comparació entre els valors obtinguts de FO i RV  en aquest projecte i en relació a Lladó i Pujol (2013) els 

generals de Catalunya (Huerta et al., 2010b). 

Mostra Fracció orgànica Restes vegetals 

  Estudi 
 Lladó i Pujol 

(2013) 

Mitjanes 

Catalunya 
Estudi 

Lladó i Pujol 

(2013) 

Mitjanes 

Catalunya 

pH (1/5) 5,38 6,09 5,32 6,54 6,87 6,55 

CE (ds/m) (1/5) 1,42 3,45 3,39 2,39 2,65 2,11 

% Humitat 71,59 67,46 70,1 24,82 33,23 29,76 

mg/kg N-NH+4 sol. 

(1/5) sms 
253 158 814 165 243 172 

% MO sms 92,62 94,19 84,58 92,89 77,87 85,01 

% Norg sms 3,64 4,02 2,66 0,84 1,35 1,00 

C/N 12,72 12 17 47,56 29 44 

 

La FORM del projecte està millor seleccionada per la qual cosa el contingut en matèria 

orgànica i en nitrogen orgànic és superior associat a la menor presència d’impropis. El baix 

valor de la relació C/N indica que cal un material complementar per elevar el valor de carboni i 

poder iniciar el procés amb garanties. Les restes vegetals de l’estudi presenta valors molt 

similars en % Norg i en la relació C/N. El resultat del % MO és més elevat que la mitjana. La 

densitat aparent de la fracció orgànica va ser de 394 kg m-3 i de 116 kg m-3 per a les restes 

vegetals triturades. 

La FORM en relació a la mitjana de Catalunya presenta valors de pH, Humitat i conductivitat 

bastant semblants. La diferencia principal es troba en la CE la qual es bastant més baixa que a 

la resta del territori. Aquesta diferencia es pot deure a que les mostres agafades en aquest 
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estudi, tant de FO com de FV, resulten molt netes i a més es pot garantir que no han estat 

transformades degut a acumulació en contenidors de carrer, com podria ser el cas de la FORM 

o en planta esperant fins a ser tractades.  

Les restes vegetals presenten uns valors de nitrogen amoniacal, de CE i de pH molt diferents a 

la  mitjana de la resta de Catalunya. 

4.2 Càrrega inicial de materials a cada compostador i 

característiques de la barreja 

La quantitat de fracció orgànica és la que es va generar en el bar restaurant durant dies 

successius i la quantitat de FV era aquella que permetia complementar la barreja per a assolir 

les característiques previstes. Per a fer la càrrega dels compostadors es van analitzar diverses 

mostres de FO, la mitjana de les quals es presenta a la Taula 4.1. Per a fer les càrregues dels 

compostadors es van utilitzar els valors individuals de les mostres de fracció orgànica i la 

caracterització de les FV i es va fer servir la equació (2) exposada a l’apartat de material i 

mètodes. Els resultats de les característiques de les barreges, tant quantitats afegides com 

composició, són els que es mostren a la Taula 4.2.  

Taula 4.2. Quantitats mitjanes de fracció orgànica i de restes vegetals afegides a cada compostador i 

característiques de les barreges. 

 C/N30 C/N40 

kg FO 41,53 32,10 

kg FV 24,10 61,37 

Densitat aparent (kg/m
3
 ) 243,41 170,91 

pH (1/5) 5,61 b 6,36 a 

CE (ds/m) (1/5) 1,779 a 0,964 a 

% Humitat 50,33 a 36,96 b 

mg/kg N-NH
+

4 sol. (1/5) sms 143 a 59 b 

% MO sms 93,01 a 94,02 a 

% Norg sms 1,67 a 1,00 b 

C/N 27,79 b 46,92 a 

 

Per a calcular la quantitat de FV es va utilitzar el procediment de l’equació (2) de l’apartat 

3.1.2. 

Cal fixar-se especialment en el valor de la relació, doncs és el que es va fixar per a preparar les 

barreges. En el cas de la C/N 40 el valor obtingut resulta lleugerament superior, mentre que en 

la barreja que es pretenia assolir una C/N 30 es va arribar a 27. En qualsevol cas, ambdós 

valors es troben en el rang adequat de cara a l’eficiència de procés, doncs es recomana que la 

C/N inicial estigui entre 25 i 35, i amb intenció de reduir les pèrdues de nitrogen mitjançant 

una aportació elevada de carboni. 

A partir de les dades de massa i de densitat de cada material, es poden calcular les proporcions 

de les matèries primeres en massa i en volum (Taula 4.3). 
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Taula 4.3. Proporcions de matèries primeres en massa i en volum 

 C/N30 C/N40 

kg FO 41,53 32,10 

kg FV 24,10 61,37 

D ap. FO (kg m
-3

) 394 394 

D ap. FV (kg m
-3

) 116 116 

Volum FO (L) 105 82 

Volum FV (L) 206 531 

Prop. Volum (FO/FV) 1:2 1:6,5 

Prop. Massa (FO/FV) 63% : 37% 34% : 66% 

 

Aquests valors de proporció a C/N 40 són molt superiors als que es fan en compostatge, que es 

1:2 FV/FO o inferior de FV o el que van fer Lladó i Pujol (2013) que va ser de 1:1 FV:FO mentre 

que la proporció a la C/N 30 s’acosta a les proporcions habituals. La composició de la barreja es 

pot estimar a partir de les dades de caracterització general de FO i de FV i de les quantitats 

aportades de cada material (Taula 4.1). El resultat d’aquesta estimació seria el que es presenta 

a la Taula 4.4. Mitjançant aquest càlcul, es poden observar valors similars excepte per al 

nitrogen, que aquí surt superior al presentat a la Taula 4.2, la qual cosa afecta el valor de C/N, 

sent inferior en aquest cas, encara que manté el valor més alt la barreja C/N40, però quedant 

en tots dos casos per sota del valor estimat. Això podria indicar que a l’hora de fer el mostreig, 

donat l’aspecte del material sobre tot en el moment inicial, on la heterogeneïtat és molt 

elevada i amb moltes restes vegetals, pot donar que en mostrejar es subestimi el contingut en 

nitrogen.  

Taula 4.4. Característiques calculades de la composició de les barreges a partir de la caracterització mitjana de les 

matèries primeres 

 
C/N30 C/N40 

% H 54,41 40,88 

% MS 45,59 59,12 

% MOT 92,78 92,84 

% Norg 1,94 1,30 

C/N 23,86 35,65 

 

4.3 Evolució dels paràmetres de control 

4.3.1 Evolució de la temperatura 

Al llarg del procés la temperatura va sofrint variacions segons l’activitat dels microorganismes i 

el maneig dels compostadors. És l’indicador que ens permet observar l’evolució de les 

diferents etapes del compostatge. 
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En la Figura 4.1 es pot observar l’evolució de la temperatura al llarg del procés en la barreja de 

C/N 40. En aquest cas la temperatura interior del compostador arriba als 40 ºC només al 

començament de l’experiència, sense assolir valors termòfils. La causa principal d’aquesta 

baixa temperatura pot ser la falta de carrega del compostador i la influència de les 

temperatures exteriors, així com la barreja preparada per a assolir una C/N de 40, pobre en 

nitrogen que dificulta la multiplicació microbiana, i per tant la manca d’activitat que permeti 

degradar la matèria orgànica més disponible i en conseqüència augmentar la temperatura. A 

continuació hi ha una davallada important que es recupera en poc temps i que esta associada a 

la manca d’aigua però no torna a valors termòfils. 

La temperatura exterior mitjana durant el mes de febrer ha estat de  13 ºC (Meteocat, 2014) i 

també es va caracteritzar per ser força ventós. Aquesta també ha influït en la temperatura del 

compostador ja que al haver poc material la influència d’aquesta és molt més gran. Aquest fet 

es pot observar en l’evolució de la temperatura de les vores que sempre era bastant semblant 

a l’exterior.  

 

Figura 4.1. Evolució de la temperatura de C/N 40 al llarg del procés. 

Un elevat valor de C/N alenteix el procés de compostatge ja que els microorganismes no 

disposen de suficient nitrogen per proliferar. La manca d’activitat microbiana repercuteix en 

l’augment de temperatura que pot no ser suficient per a l’eliminació de patògens. La Taula 4.5 

mostra les temperatures necessàries per a l’eliminació de diversos patògens, i que no 

assoleixen en la barreja C/N 40, però també cal tenir considerar que aquests patògens no 

tenen perquè esta presenten i que, d’altre banda, en algunes zones s’assoleixen temperatures 

al voltant de 45 ºC que duren més temps que les proposades per la taula. 
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Taula 4.5. Temperatura límit de supervivència de diversos patògens i paràsits comuns (Golueke, 1972 en Soliva, 

2001) 

 

Degut a la manca de temperatura durant el procés de compostatge, no es van assolir 

temperatures que permetessin eliminar les llavors. La Figura 4.2 mostra una plàntula d’una 

llavor germinada a l’interior del compostador al final de la fase de maduració. No obstant 

també es pot considerar la possibilitat d’una contaminació posterior deguda al maneig. 

 

Figura 4.2. Plàntula apareguda en el compostador durant la fase final del procés. 

En la barreja amb C/N de 30 la temperatura va arribar al voltant de 40 º C durant els primers 

dies per arribar a valors molt baixos al cap d’un mes (Figura 4.3). A continuació va pujar fins 

valors de 50 ºC a l’interior del compostador. Durant la fase termòfila es registren les 
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temperatures més elevades a l’interior i no a les vores, però cal tenir en compte que el 

material es remenava amb freqüència. 

 

Figura 4.3. Evolució de la temperatura del compostador 2 al llarg del procés. 

La temperatura més elevada no s’ha assolit al principi, com seria l’habitual, sinó que ha tardat 

un temps en augmentar. Aquest fenomen es pot atribuir a que la carrega del compostador es 

va fer tota a la vegada, a l’inici, i per tant els microorganismes van descompondre la matèria 

orgànica molt ràpid, de manera que es va generar un elevat consum d’aigua i molta 

evaporació, que en tornar a regar va reactivar l’activitat. Durant aquest temps inicial també va 

haver una certa mancança d’aigua que va reduir l’activitat microbiana; en tornar a regar i 

remenar, la temperatura es va recuperar fins arribar als 50 ºC i es va mantenir durant uns dies. 

L’evolució de la temperatura és semblant a altres experiències de compostatge casolà com ara 

Lladó i Pujol (2013) o Storino et al. (2014) en les que s’assolien temperatures per sobre de 

45ºC però, en comparació amb experiències de compostatge industrial, aquestes duraven pocs 

dies. Aquestes diferencies entre compostatge industrial i domèstic són degudes a que el 

compostatge industrial tracta amb volums molt més elevats de material que el domèstic i per 

tant hi ha una major inèrcia tèrmica de la pila i una menor dissipació de calor. 

4.3.2 Evolució de la humitat 

Els microorganismes només poden utilitzar les molècules orgàniques si aquestes estan 

dissoltes en aigua. Per tant és important mantenir un bon contingut d’humitat per evitar que el 

procés s’alenteixi o s’aturi.  

L’acció dels microorganismes fa elevar la temperatura i com a conseqüència fa disminuir la 

humitat. Per aquest motiu s’observen davallades importants de la humitat en moments d’alta 

activitat en el compostador, com les de febrer i març. A més a més, el vent també és un factor 

important ja que contribueix a assecar el material i en mesos com febrer ha estat un factor 

extern important. A la Figura 4.4 i a la Figura 4.5 es mostra les humitats segons els diferents 

valors de C/N escollits. 
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Figura 4.4. Evolució de la humitat amb C/N 40. 

 

 
Figura 4.5. Evolució de la humitat amb C/N 30. 

La humitat s’ha intentat de mantenir al voltant del 55 % durant la fase termòfila, però com s’ha 

vist no sempre s’ha aconseguit i ha estat per sota. Aquest problema és conseqüència de la 

relació entre la velocitat d’aportació de l’aigua i a les característiques físiques del material, que 

ha fet que regar de manera homogènia fos difícil malgrat barrejar el material durant el reg, 

generant una quantitat de lixiviats en ocasions elevada de manera que no tota l’aigua 

necessària per mantenir el percentatge objectiu es va poder retenir, raó per la qual difícilment 

s’arriba al 55 % d’humitat esperat. Per aquest motiu s’hauria de millorar el sistema d’aportació 

d’aigua, ja que la regadora no permet aportar l’aigua lentament i en una mida de gota 

adequada que faciliti ser absorbida pel material en compostatge ràpidament. 

La dificultat per assolir els valors objectius d’humitat en compostatge domèstic s’han observat 

en altres experiències com ara la feta per Storino et al. (2014) en la que es realitzava 

paral·lelament compostatge domèstic (320l) i compostatge industrial (1300 t).En aquest cas el 

compostador domèstic necessitava fins a 7 regs més que la pila industrial per mantenir 

l’objectiu del 55% i tot i així presentava valors mitjans més baixos durant gairebé tot el procés. 
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4.3.3 Evolució de la densitat aparent 

En els processos de compostatge la densitat aparent sempre tendeix a augmentar com a 

conseqüència de la reducció de la partícula i de la mineralització del material (Huerta-Pujol et 

al., 2010). A l’inici, el material és molt heterogeni per les característiques de la FO aportada i 

en avançar el procés cada cop es va tornant un material més homogeni com a conseqüència de 

la descomposició dels materials. Al final s’obté un material amb una coloració marronosa 

homogènia i una textura també homogènia (Figura 4.6), on s’ha reduït la mida de partícula i 

s’ha homogeneïtzat l’aspecte. 

  

Figura 4.6 Evolució de l’aspecte del material en el procés de compostatge. 

La densitat presenta variacions importants degut als constants voltejos del material i a 

l’addició d’aigua. Aquests voltejos canvien l’altura del material, ja que fan a que aquest es 

mogui i ocupi els espais buits i a la vegada s’espongi, i per tant varien la densitat. 

L’aigua fa augmentar la massa del compostador i per tant la seva densitat. Per aquest motiu 

també s’ha fet el càlcul de la densitat aparent en relació a la matèria seca. Tot i així en tots els 

compostadors s’aprecia una lleugera tendència al augment de la densitat final respecte la 

inicial (Figura 4.7 i Figura 4.8). 

 

Figura 4.7 Evolució de la densitat amb C/N 40. 
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Figura 4.8 Evolució de la densitat amb C/N 30. 

En relació a la reducció del volum, a les plantes de compostatge industrial, on existeix una 

quantitat de massa que facilita les condicions de la degradació microbiològica i a més es poden 

practicar voltejos mecànics molt més agressius que el que es pot realitzar en compostatge 

domèstic que també contribueixen a reduir la mida de la partícula. 

4.4 Comparació dels materials de les dues línies C/N30 i C/N40 

Aquest apartat compara els resultats obtinguts de les barreges inicials, el mig procés i el final 

de procés entre les dues línies assajades corresponents a les barreges inicials C/N30 i C/N40. 

Per a complementar la discussió s’inclouen els resultats equivalents trobats per Lladó i Pujol 

(2013), un projecte anterior de compostatge domèstic en els mateixos compostadors però 

partint de C/N inicial diferent i, per a certs paràmetres, la relació amb els valors de mitjanes de 

plantes de compostatge de Catalunya, presentats a Huerta et el. (2010b). 

4.4.1 Barreges 

La Taula 4.6 presenta les característiques de les mitjanes de les barreges. La barreja C/N30 

presenta un valor inferior de pH que a la barreja C/N40, mentre la humitat i el nitrogen 

amoniacal són superiors a la barreja C/N30. La major presència de restes vegetals en la C/N40, 

que presenten una humitat més baixa, fa que, a la vegada, la barreja també tingui un valor 

inferior. Per la seva part, en la barreja C/N30, tenir mes quantitat de fracció orgànica fa que es 

pugui desprendre més amoníac, raó per la qual resulta més alt que en C/N40, però en 

qualsevol cas es tracta de valors baixos en tots dos materials.   

En relació als valors que van obtenir Lladó i Pujol (2013), en aquest treball es troben valors de 

CE més baixos així com de nitrogen orgànic, mentre que la matèria orgànica resulta força més 

elevada. Especial atenció cal donar a les relacions C/N, que són més altes per a les dues 

barreges actual, tal i com es va preveure, mentre que el valor que van assolir en l’anterior 

treball és prou baix pera provocar pèrdues de nitrogen, atenent a que també es van fer servir 

restes vegetals parcialment degradades.  
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Les mostres de barreja procedents de les plantes industrials destaquen per majors continguts 

en nitrogen amoniacal a les de compostatge domèstic, fet que es pot atribuir a que la fracció 

orgànica recollida en contenidor ha passat més temps sense tractar que la utilitzada en les 

experiències de compostadors. 

Taula 4.6. Resultats de les barreges i comparació amb el TFC de Lladó i Pujol (2013) i generals de Catalunya de 

compostatge de FORM  (Huerta et al., 2010b) per a paràmetres generals. (Mateixa lletra en una mateixa línia indica que 

no hi ha diferències significatives per α<0.05 (Test de Tukey) entre C/N30 i C/N 40). 

Barreja  C/N30 C/N40 
Lladó i Pujol 

(2013) 

Mitjanes 

Catalunya  

pH (1/5) 5,61 b 6,36 a 6,58 5,85 

CE (ds/m) (1/5) 1,78 a 0,96 a 4,07 5,24 

% Humitat 50,33 a 36,96 b 57,66 56,55 

mg/kg N-NH
+

4 sol. (1/5) sms 143 a 59 b 153 1522 

% MO sms 93,01 a 94,02 a 78,38 77,11 

% Norg sms 1,67 a 1,00 b 1,89 1,91 

C/N 27,79 a 46,92 b 21 21 

 

Quant a paràmetres d’estabilitat la barreja C/N 40 presenta majors valors de MOR,GE i relació 

de Nnh/Norg mentre que la C/N 30 presenta valors més elevats de NnH i NH. Lladó i Pujol 

(2013) van obtenir valors superiors de MOD i de Nh, mentre que la relació de nitrogen no 

hidrolitzable amb orgànic va ser inferior. Aquesta última diferència es pot atribuir que en 

l’anterior treball es va partir de una relació C/N de 20, mentre que en aquest treball s’ha 

arribat a 30 i 40, el que afavoreix la conservació del nitrogen. 

Taula 4.7. Resultats de les barreges i comparació amb el TFC Lladó i Pujol (2013) per a paràmetres d’estabilitat. 

(Mateixa lletra en una mateixa línia indica que no hi ha diferències significatives per α<0.05 (Test de Tukey) entre C/N30 i C/N 40). 

Barreges C/N30 C/N40 
Lladó i Pujol 

(2013) 

% MOR sms 27,28 b 31,25a 24,00 

% MOD sms 65,73 a 62,77 a 56,51 

% GE 29,33 b 33,47 a 29,81 

% NnH sms 0,68 a 0,32 b 0,60 

% Nh sms 1,00 a 0,68 b 1,60 

% NnH/Norg 40,03 a 32,33 a 27,00 

 

4.4.2 Mig procés 

Les mostres de mig procés de les dues línies resulten força similars per als paràmetres 

generals. El pH és lleugerament àcid i la CE molt baixa, així com la humitat, els valors de la qual 

poden resultar un limitant per a l’activitat microbiana. El nitrogen amoniacal és relativament 

elevat tenint en compte que hi ha molta resta vegetal en la barreja, el que pot indicar que 

existeix descomposició de proteïnes. Cal destacar uns valors de matèria orgànica molt alts 

encara, però cal considerar que es partia de valors molt elevats en la barreja, que han baixat 
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poc durant la fase de descomposició. Entre les dues línies, únicament s’aprecien diferències en 

el nitrogen orgànic, superior en la barreja C/N30, mentre que el valor de la C/N s’inverteix, 

mantenint encara un valor superior al material que partia d’una relació C/N de 40.  

Lladó i Pujol presenten valors més alts de pH, CE i humitat, mentre que el nitrogen amoniacal, 

la matèria orgànica i la relació C/N són notablement més baixos. Cal observar, no obstant, que 

els valors de partida de matèria orgànica eren també molt diferents. Respecte les mitjanes de 

Catalunya de plantes industrials, s’observa una humitat més elevada, propera a la de Lladó i 

Pujol (2013), mentre que el paràmetre que més es distingeix és el nitrogen amoniacal, molt 

més alt; aquests valors acostumen a ser els més habituals en les plantes de compostatge 

industrials, amb una elevada generació d’amoníac.  

Taula 4.8. Resultats de les mostres de mig procés i comparació amb el TFC de Lladó i Pujol (2013) i generals de 

Catalunya de compostatge de FORM  (Huerta et al., 2010b) per a paràmetres generals. (Mateixa lletra en una mateixa 

línia indica que no hi ha diferències significatives per α<0.05 (Test de Tukey) entre C/N30 i C/N 40). 

 Mig procés C/N30 C/N40 
Lladó i Pujol 

(2013) 

Mitjanes 

Catalunya 

pH (1/5) 5,99 a 6,51 a 7,43 6,81 

CE (ds/m) (1/5) 3,05 a 1,59 a 5,45 7,09 

% Humitat 34,66 a 27,16 a 44,25 45,72 

mg/kg N-NH
+

4 sol. (1/5) sms 673 a 585 a 115 2996 

% MO sms 91,31 a 91,63 a 67,38 72,90 

% Norg sms 2,06 a 1,46 b 2,74 2,00 

C/N 22,38 b 32,09 a 12,32 18,68 

 

Els paràmetres d’estabilitat indiquen que la transformació en aquest estadi resulta encara 

baixa, amb valors de MOR molt baixos i de MOD molt elevats. Tant el GE com la relació del 

nitrogen no hidrolitzable amb l’orgànic, són molt baixos, indicant una baixa estabilització.  

Entre les dues línies de materials, es troben pràcticament les mateixes diferencies que a la fase 

anterior donant una estabilitat superior de la matèria orgànica la C/N 40. 

A l’estadi de mig procés, Lladó i Pujol (2013) obtenen resultats que indiquen una estabilització 

lleugerament millor. 

Taula 4.9. Resultats de les mostres de mig procés i comparació amb el TFC Lladó i Pujol (2013) per a paràmetres 

d’estabilitat. (Mateixa lletra en una mateixa línia indica que no hi ha diferències significatives per α<0.05 (Test de Tukey) entre 

C/N30 i C/N 40). 

Mig procés  C/N30 C/N40 
Lladó i Pujol 

(2013) 

% MOR sms 31,18 b 35,92 a 28,16 

% MOD sms 60,13 a 55,71 b 39,22 

% GE 34,13 b 38,41 a 41,79 

% NnH sms 0,82a 0,45 b 1,26 

% Nh sms 1,24 a 1,01 a 1,48 

% NnH/Norg 39,94 a 30,72 b 45,89 
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4.4.3 Final de maduració 

Al final de la maduració les dues línies presenten valors neutres de pH i conductivitats baixes. 

La humitat és força elevada, i es troba en relació amb els últims regs realitzats. El nitrogen 

amoniacal també és baix i, encara que en C/N30 sembla superior, estadísticament els resultats 

no ho indiquen així. Especialment cal destacar el valor molt elevat encara de matèria orgànica 

en les dues línies, que fa que el valor de la relació C/N final sigui superior a 20, valor límit que 

s’aconsella com indicatiu de final de procés. 

Lladó i Pujol van obtenir valors de CE més elevats, i propers als de la mitjana de plantes de 

FORM, mentre humitat, matèria orgànica i relació C/N més baixes, indicatives d’una major 

transformació. Els valors d’aquest treball en relació a les plantes industrials destaquen 

especialment per la CE, el nitrogen amoniacal molt més baix i una relació C/N molt més alta. 

Taula 4.10. Resultats de les mostres de final de maduració i comparació amb el TFC de Lladó i Pujol (2013) i generals 

de Catalunya de compostatge de FORM  (Huerta et al., 2010b) per a paràmetres generals. (Mateixa lletra en una 

mateixa línia indica que no hi ha diferències significatives per α<0.05 (Test de Tukey) entre C/N30 i C/N 40). 

Final maduració  C/N30 C/N40 
Lladó i Pujol 

(2013) 
Mitjanes 

Catalunya 

pH (1/5) 7,09 a 7,12 a 7,42 8,22 

CE (ds/m) (1/5) 1,99 a 1,67 a 6,25 6,44 

% Humitat 46,61 a 50,30 a 42,45 31,15 

mg/kg N-NH
+

4 sol. (1/5) sms 267 a 97 a 432 1103 

% MO sms 86,54 a 87,64 a 66,05 67,73 

% Norg sms 2,01 a 1,90 a 2,78 1,87 

C/N 22,26 a 23,69 a 11,90 18,30 

 

Els paràmetres d’estabilitat indiquen, en general, que la transformació de la matèria orgànica 

no ha estat suficient, obtenint graus d’estabilitat molt baixos, molt inferiors al 50 % indicat per 

a materials estables, tant per a matèria orgànica com per a nitrogen. Així i tot,la barreja C/N 40 

presenta valors més elevats de GE que es poden relacionar amb el major contingut en fracció 

vegetal. Lladó i Pujol (2013) tampoc van assolir valors d’estabilitat però van ser lleugerament 

més alts que en aquest treball. 

Taula 4.11. Resultats de les mostres de final de maduració i comparació amb el TFC Lladó i Pujol (2013) per a 

paràmetres d’estabilitat. (Mateixa lletra en una mateixa línia indica que no hi ha diferències significatives per α<0.05 (Test de 

Tukey) entre C/N30 i C/N 40). 

 Final maduració  C/N30 C/N40 
Lladó i Pujol 

(2013) 

% MOR sms 34,16 b 38,78 a 29,02 

% MOD sms 52,38 a 49,76 a 37,03 

% GE 39,61 a 41,52 a 43,94 

% NnH sms 0,70 a 0,64 a 1,19 

% Nh sms 1,30 a 1,26 a 1,59 

% NnH/Norg 35,08 a 37,49 a 42,7 
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4.5 Evolució dels paràmetres de seguiment al llarg del procés 

Després d’haver estudiat en paral·lel les característiques de les mostres de diferent edat entre 

les dues línies tractades, C/N30 i C/N40, ara es comparen les evolucions en cada una de les 

dues línies per valorar com canvia el material al llarg del procés. Per estudiar aquesta evolució 

s’han agafat tres punts del procés: la barreja com a inicial, el final de maduració just abans de 

garbellar com a final de procés i una mostra intermèdia que seria equivalent a un final de 

descomposició. 

4.5.1 pH, conductivitat elèctrica i nitrogen amoniacal 

El pH dels compostadors presenta una tendència a augmentar al llarg del procés en les dues 

línies, fins arribar a pH neutre (Figura 4.9), encara que és només en la línia C/N30 que es pot 

trobar diferències significatives entre el final de maduració i les fases inicials.   

La barreja de la C/N 30 presenta valors més baixos a l’inici però degut a la seva composició més 

elevada en FO que la barreja C/N 40 aquests valors augmenten ràpidament com a 

conseqüència de la descomposició de les proteïnes. Aquesta evolució és igual que la descrita 

per Storino et al. (2014) en el que els valors van augmentant lleugerament entre l’inici i el mig 

procés i sempre es mantenen en valors compresos entre 5,5 i 7. 

Tot i les diferències en la majoria del temps del procés, els compostadors estan en pH 

compresos entre 5,5 i 7, valors recomanats (Soliva, 2001) per el bon desenvolupament de la 

majoria dels microorganismes que participen en el procés.  

Figura 4.9. Evolució del pH en les dues línies de procés (Mateixa lletra en una mateixa línia indica que no hi ha diferències 

significatives per α<0.05 (Test de Tukey) entre mostres de diferent edat). 

 

 Barreja Mig procés Final maduració 

C/N30 5,61 b 5,99 b 7,09 a 

C/N40 6,36 a 6,51 a 7,12 a 

La conductivitat elèctrica ha augmentat en les dues línies en el mig procés respecte al valor 

inicial que presentaven (Figura 4.10) sent més clara en el cas de C/N40. Aquest augment es pot 

atribuir a la descomposició i mineralització del material que augmenta la concentració salina 

degut a l’augment relatiu de la matèria mineral en relació a la orgànica. Les diferències en el 

mig procés poden ser causades per la distribució dels regs, ja que la CE està molt relacionada 
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amb el contingut en aigua. En la línia C/N30 hi ha agut un descens marcat entre el mig procés i 

el final de maduració com a conseqüència de l’elevat contingut en aigua al final de maduració. 

En el cas de la C/N40, hi ha un lleuger augment, però, malgrat que la humitat també és 

elevada, el manteniment de la CE pot ser degut a una major mineralització de la mostra. Com 

més s’ha regat en períodes propers a la presa de mostra més baixos són els valors de CE. en 

qualsevol, es tracta de valors baixos i amb poca variació des de l’inici, el que també pot indicar 

una baixa transformació del material. 

Figura 4.10 .Evolució de la CE en les dues línies de procés (Mateixa lletra en una mateixa línia indica que no hi ha 

diferències significatives per α<0.05 (Test de Tukey) entre mostres de diferent edat). 

 

 Barreja Mig procés Final maduració 

C/N30 1780 a 3045 a 1987 a 

C/N40 964 a 1588 a 1673 a 

 

El nitrogen amoniacal mostra una evolució similar a la CE, amb un valor màxim en la mostra de 

mig procés i un descens en el final de maduració provocat per l’elevat contingut en humitat 

(Figura 4.11). La tendència de les dues barreges és molt semblant i es correspon amb l’evolució 

d’un procés normal de compostatge, en el que al principi hi ha una degradació de les proteïnes 

que fa que augmenti el nitrogen amoniacal. Finalment degut a les pèrdues de nitrogen 

acompanyades  de l’augment del pH, que fa que aquest nitrogen passi a amoníac gas, i a la 

fixació com a conseqüència de la formació de molècules més estables, els nivells de nitrogen 

baixen i s’estabilitzen.  

No obstant, no es troben diferències significatives en la línia C/N30, mentre que en la C/N40, 

els valors inicial i final són més baixos que en el mig procés, el que es pot atribuir a la major 

presència de restes vegetals de la barreja, que facilita la conservació del nitrogen, 

especialment al final de la maduració. 
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Figura 4.11 .Evolució del nitrogen amoniacal en les dues línies de procés (Mateixa lletra en una mateixa línia indica que 

no hi ha diferències significatives per α<0.05 (Test de Tukey) entre mostres de diferent edat). 

 

 Barreja Mig procés Final maduració 

C/N30 143 a 673 a 267 a 

C/N40 59 b 585 a 97 b 

4.5.2 Matèria orgànica total, nitrogen orgànic i relació C/N 

En la Figura 4.12 s’indica l’evolució de la MOT. Es parteix de valors molt elevats en les barreges 

inicials que disminueixen poc al llarg del procés, de manera que al final els valors són encara 

elevats per haver sofert un procés de compostatge. No obstant, cal considerar que en ambdós 

casos s’ha posat una quantitat elevada de restes vegetals en la barreja, molt més difícils de 

degradar que la fracció orgànica, que també contribueix a que al final del procés el valor de 

matèria orgànica total sigui elevat. En degradar-se els materials hi ha una pèrdua de matèria 

orgànica de forma continua, en forma de CO₂ i H₂O sobretot. Així i tot, la disminució que es 

presenta al final de la maduració és palesa respecte els valors inicials.  

Figura 4.12 Evolució del contingut en matèria orgànica total en les dues línies de procés (Mateixa lletra en una mateixa 

línia indica que no hi ha diferències significatives per α<0.05 (Test de Tukey) entre mostres de diferent edat). 

 

 Barreja Mig procés Final maduració 

C/N30 93,01 a 91,31 a 86,54 b 

C/N40 94,02 a 91,63 ab 87,64 b 

 

0

200

400

600

800

barreja MP FM

mg kg-1     N-NH4+ s.m.s 

CN30 CN40

80

85

90

95

barreja MP FM

% MOT s.m.s 

CN30 CN40



Albert Andreu 

- 68 - 

La Figura 4.13 representa l’evolució del nitrogen orgànic al llarg del procés, que en totes dues 

línies presenta una tendència a augmentar, més marcada en la C/N40, ja que parteix d’un valor 

més baix i arriba al mateix valor que la C/N30. En el cas de la C/N30, l’augment principal es 

dóna durant la fase primera i després es manté el valor, mentre que en la C/N40 l’augment és 

continu des del començament. Només la línia C/N40 presenta diferències al llarg del procés 

concretament entre la barreja i el final de maduració. L’augment de la concentració de 

nitrogen orgànic es un bon indicador de que el procés s’està realitzant correctament ja que 

significa que no s’està emetin nitrogen a l’atmosfera i que s’està incorporant dins del material. 

 

Figura 4.13 Evolució del % de nitrogen orgànic en les dues línies de procés (Mateixa lletra en una mateixa línia indica que 

no hi ha diferències significatives per α<0.05 (Test de Tukey) entre mostres de diferent edat) 

 

 Barreja Mig procés Final maduració 

C/N30 1,67 a 2,06 a 2,01 a 

C/N40 1,00 b 1,46 ab 1,90 a 

 

En la Figura 4.14 es pot observar l’evolució de la relació Carboni/nitrogen al llarg del procés. 

Com a conseqüència de la degradació de la matèria orgànica, una gran alliberació de CO2 i 

l’augment del contingut en Norgànic la relació C/N es redueix al llarg del procés. La barreja 

amb C/N 40 presenta un descens molt marcat des de l’inici del procés fins a la meitat com a 

conseqüència del seu contingut més elevat en matèria orgànica, diferenciant clarament les 

tres fases identificades. Les dues línies assoleixen valors molt similars al final del procés, el que 

indicaria que la línia C/N40 ha degradat més matèria orgànica. 
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Figura 4.14 Evolució de la relació Carboni/Nitrogen en les dues línies de procés (Mateixa lletra en una mateixa línia 

indica que no hi ha diferències significatives per α<0.05 (Test de Tukey) entre mostres de diferent edat) 

 

 Barreja Mig procés Final maduració 

C/N30 27,79 a 22,38 a  22,26 a 

C/N40 46,92 a 32,09 b 23,69 c 

 

4.5.3 Estabilitat de la matèria orgànica i del nitrogen orgànic 

Per descriure millor l’evolució de la matèria orgànica podem observar l’evolució de la matèria 

orgànica resistent (MOR) i de la matèria orgànica degradable (MOD). Aquestes tenen una 

evolució inversament proporcional. Aquesta evolució indica que dins de la MOT s’està 

degradant la MOD per l’acció dels microorganismes i hi ha part de matèria que passa a formar 

part de la MOR en estructures  dels propis microorganismes o molècules més complexes que 

es formen durant el procés. Altra part es perd per alliberació de CO2 com a resultat de la 

descomposició tant en una barreja com en l’altre. 

La matèria orgànica resistent augmenta en totes dues línies de manera significativa i 

progressiva entre cada una de les fases (Figura 4.15), el que indica que al llarg del procés el 

material es va estabilitzant. 

Figura 4.15  Evolució del contingut en matèria orgànica resistent en les dues línies de procés (Mateixa lletra en una 

mateixa línia indica que no hi ha diferències significatives per α<0.05 (Test de Tukey) entre mostres de diferent edat) 

 

 Barreja Mig procés Final maduració 

C/N30 27,28 c 31,18 b 34,16 a 

C/N40 31,25 c 35,92 b 38,78 a 
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La matèria orgànica degradable (Figura 4.16) disminueix al llarg del procés també de forma 

constant en totes dues línies i significativament, trobant valors al final del procés inferiors al 

inicials. 

Figura 4.16 Evolució del contingut en matèria orgànica degradable en les dues línies de procés (Mateixa lletra en una 

mateixa línia indica que no hi ha diferències significatives per α<0.05 (Test de Tukey) entre mostres de diferent edat). 

 

 Barreja Mig procés Final maduració 

C/N30 65,73 a 60,13 b 52,38 c 

C/N40 62,77 a 55,71 b 49,76 c 

 

El grau d’estabilitat és el quocient del tant per cent de MOR entre el tant per cent de MOT, el 

que indica com es va estabilitzant la matèria orgànica. La Figura 4.17 representa els resultats 

del grau d’estabilitat obtingut. De l’inici fins el final de procés l’evolució de GE en les dues 

barreges augmenta; a mida que es degrada la matèria orgànica part es perd i part passa a 

formar part d’estructures orgàniques poc degradables representades per la MOR. A 

conseqüència, el grau d’estabilitat augmenta ja que es redueix la matèria orgànica degradable 

mentre que augmenta la resistent. 

El valor de GE augmenta significativament entre cada fase i per a les dues línies, però 

s’assoleixen valors finals baixos, molt llunyans del 50 % aconsellat, que s’hauria de propiciar 

durant la fase de maduració, per tal d’obtenir un compost estable. 

En qualsevol cas, la línia de C/N40 arriba a valors més elevats, segurament en relació a la major 

presència de restes vegetals en la barreja inicial, que són menys degradables que la FO. 
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Figura 4.17 Evolució del grau d’estabilitat en les dues línies de procés (Mateixa lletra en una mateixa línia indica que no hi 

ha diferències significatives per α<0.05 (Test de Tukey) entre mostres de diferent edat). 

 

 Barreja Mig procés Final maduració 

C/N30 29,33 a 34,13 b 39,61 c 

C/N40 33,47 a 38,41 b 41,52 c 

 

La Figura 4.18 mostra l’evolució del nitrogen no hidrolitzable. En principi, igual que amb la 

matèria orgànica resistent, el seu valor hauria d’augmentar al llarg del procés. Això només 

s’observa en la línia C/N40, on el valor final és clarament més alt que en l’inicial, mentre que 

en la línia C/N30 els valors es mantenen iguals; aquesta diferència es pot atribuir a la major 

presència de resta vegetal de la barreja inicial i l’augment ens pot indicar la introducció del 

nutrient en el material per la formació d’estructures húmiques estables. 

Figura 4.18. Evolució del % de nitrogen no hidrolitzable en les dues línies de procés (Mateixa lletra en una mateixa línia 

indica que no hi ha diferències significatives per α<0.05 (Test de Tukey) entre mostres de diferent edat). 

 

 Barreja Mig procés Final maduració 

C/N30 0,68 a 0,82 a 0,70 a 

C/N40 0,32 c 0,45 b 0,64 a 

 

La Figura 4.19 representa la evolució del % de nitrogen hidrolitzable al llarg del procés. Les 

dues barreges comencen amb valors diferents però al final del procés presenten valors 
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similars. La barreja C/N30 manté valors similars durant tot el procés mentre que en la C/N40 

tendeix a augmentar. 

Figura 4.19. Evolució del % de nitrogen hidrolitzable en les dues línies de procés (Mateixa lletra en una mateixa línia 

indica que no hi ha diferències significatives per α<0.05 (Test de Tukey) entre mostres de diferent edat). 

 

 Barreja Mig procés Final maduració 

C/N30 1,00 a 1,24 a 1,30 a 

C/N40 0,68 b 1,01 ab 1,26 a 

 

La relació entre nitrogen no hidrolitzable i nitrogen orgànic presenta una tendència a la baixa 

en la línia C/N30, mentre que en la C/N40 és a pujar, no obstant, aquesta evolució no presenta 

canvis significatius entre fases. Aquests resultats estarien en relació amb l’evolució que 

manifesta el Norg, que tampoc presenta una tendència clara i definida amb el temps, de 

manera que la relació (Figura 4.20) es manté més o menys constant al llarg del temps, però 

s’inverteixen lleugerament les dues línies al final de l’experiència. 

Figura 4.20. Evolució del % de nitrogen no hidrolitzable respecte el nitrogen orgànic en les dues línies de procés 

(Mateixa lletra en una mateixa línia indica que no hi ha diferències significatives per α<0.05 (Test de Tukey) entre mostres de 

diferent edat). 

 

 Barreja Mig procés Final maduració 

C/N30 40,03 a 39,94 a 35,09 a 

C/N40 32,33 a 30,72 a 37,43 a 
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Segons es va presentar a la Taula 1.2, percentatges de C/N per sobre de 30 ja no fan diferència 

en quant a la conservació del nitrogen, que seria el que s’observa en la Figura 4.20. 

4.6 Balanç de massa al llarg del procés 

Per avaluar l’eficiència del procés s’ha comparat la massa inicial de cada una de les barreges i 

la massa al final del procés. Per a això, s’han aplicat les característiques de la composició dels 

materials obtingudes de les anàlisis de laboratori als kg inicials i finals. La Figura 4.21 i la Figura 

4.22 presenten gràficament les dues línies tractades, C/N30 i C/N40. S’ha considerat com a 

valor de massa inicial l’obtingut al acaba d’emplenar del tot els compostadors i el valor de la 

massa final obtingut del final de maduració abans de garbellar.  

En un procés de compostatge, s’espera que disminueixi la matèria orgànica, en concret la 

degradable (Figura 4.16), ja que és el substrat dels microorganismes, mentre que la matèria 

mineral hauria de romandre constant. El que s’observa en aquest estudi és una petita variació 

en el contingut en matèria mineral, especialment en la barreja C/N30, on aparentment 

augmenta des de la barreja. Tenint en compte que es tracta de material tractat en 

compostadors domèstics l’heterogeneïtat pot afectar el mostreig. En el treball de Lladó i Pujol 

(2013) també es van observar diferències en la massa de matèria mineral entre el inici i el final 

del procés, encara que una mica més baixes que en aquest projecte. 

La matèria seca de la barreja amb C/N 30 s’ha reduït de 29,92 kg a 22,27 kg, el que representa 

un percentatge de reducció del 25,6 %, mentre que la massa total de la barreja amb C/N 40 

s’ha reduït en 13,19 kg que correspon al 30,23% de la massa inicial. 

Per tal d’interpretar més adequadament la pèrdua de matèria en el procés cal considerar la 

matèria orgànica, que al cap i a la fi és la part que realment es transforma. 

En la línia C/N30 la pèrdua de matèria orgànica total és molt baixa, tan sols de 8,76 kg, que 

representa un 31,56 %.  

En la línia C/N40 es perd un 34% de  matèria orgànica total. Si volem analitzar el rendiment, cal 

tenir en compte que en processos de compostatge ens indica la quantitat de matèria 

degradada i per tant com més baix és aquest, millor es poden considerar els resultats respecte 

al balanç màssic. El rendiment del procés C/N30, considerat com la massa final respecte la 

inicial, ha estat del 74,44 % i de 69,77 % en el procés C/N40, de manera que es pot veure que 

la barreja inicial de C/N40 ha estat més eficient. 
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 Pèrdua de MS (kg) Pèrdua de MO (kg) Pèrdua de MO (%) 

C/N30 7,65 8,76 31,56 

Figura 4.21. Balanç màssic C/N 30. 

 

 

 Pèrdua de MS (kg) Pèrdua de MO (kg) Pèrdua de MO (%) 

C/N40 13,19 13,77 34,01 

Figura 4.22. Balanç màssic C/N 40. 

La C/N40 estava constituïda per una elevada proporció de restes vegetals, la degradabilitat 

dels quals és inferior a la de la matèria orgànica, per la qual cosa es podria esperar que la 

reducció de massa, atribuïda a la pèrdua de matèria seca, fos més elevada en C/N30 que en 

C/N40. En aquest sentit cal considerar que els compostadors amb els que es va realitzar la 

C/N40 van ser els primers que es van iniciar, mentre que els de la C/N 30 ho van fer un mes 

més tard, finalitzant ambdós processos en la mateixa data. Els anteriors arguments permeten 

suggerir que el balanç màssic trobat ha vingut condicionat pel factor temps o durada de 

procés.  
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4.7 Conservació del nitrogen 

La incorporació de restes vegetals en el compostatge, permet entre d’altres, millorar la 

conservació del nitrogen. El nitrogen és un nutrient molt important per el creixement de la 

majoria de cultius i per tant es un recurs important que cal valoritza i conservar.  

El valor de la C/N inicial esta molt relacionat amb el percentatge de nitrogen conservat en el 

procés. Per exemple Gotaas (1996) deia que incrementar la relació C/N inicial de 20 a 30 

incrementa la conservació del nitrogen en un 30%. Seguint en aquesta línia Hansen et al. 

(1993) observa com en incrementar la relació C/N de 15 a 25 incrementa la conservació en un 

16%. A partir de valors de C/N superiors a 30 com s’ha observat en la taula 1-2  el nitrogen 

conservat és pràcticament el mateix. 

El percentatge de conservació en el cas del Norg ha estat del 98,6 % en el cas del C/N40 i del 

93,4 % en el cas de C/N30. 
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5 CONCLUSIONS  

 La caracterització de la fracció orgànica i de les restes vegetals utilitzades com a matèries 

primeres per al compostatge mostra que les restes vegetals tenen menys humitat i menys 

nitrogen que la fracció orgànica, i confirma que es tracta de materials complementaris. 

També la densitat aparent resulta més elevada en la fracció orgànica que en les restes 

vegetals. 

 El manteniment de la humitat en l’objectiu de 55% ha estat molt difícil d’assolir degut a 

que el material només absorbia parcialment l’aigua aplicada i la resta lixiviava cap a la 

safata inferior.  

 La temperatura en els compostadors no ha arribat a valors termòfils en la barreja C/N40 

mentre que en la barreja C/N30 supera els 50 ºC en diversos moments, assolint condicions 

d’higienització. La limitació tèrmica en la C/N 40 sembla derivar de la menor velocitat de 

descomposició i del baix contingut en aigua.  

 La densitat aparent seca no evoluciona de la manera esperada, ja que la tendència a 

augmentar amb el pas del temps no és suficientment clara. L’elevada presència de restes 

vegetals en els dos models assajats, la degradació dels quals és molt més lenta que en la 

fracció orgànica, també contribueix a que la densitat aparent es mantingui en valors baixos 

perquè el volum del material disminueix poc.  

 Per a les dues barreges estudiades, al llarg del procés, s’observa una tendència a  

l’augment del pH, la conductivitat elèctrica i el nitrogen orgànic, mentre que la matèria 

orgànica disminueix però de manera discreta. El valor de la C/N inicial, que va partir de 30 i 

de 40, disminueix de manera més intensa en la barreja inicial de 40. En relació als 

paràmetres d’estabilitat, s’observa un augment del grau d’estabilitat, associat a 

l’increment de la matèria orgànica resistent. En comparar les dues línies, s’observen 

diferències en les fases inicials que tendeixen a disminuir al final del procés on els valors 

són similars. No obstant, en ambdues línies els resultats indiquen que els materials no han 

assolit una estabilització suficient i que li falta madurar per obtenir majors reduccions de 

matèria orgànica i, especialment, un major valor final de grau d’estabilitat. 

 El contingut en restes vegetals de la barreja determina la relació C/N inicial i queda 

reflectit en paràmetres relacionats amb l’estabilitat, especialment en fases inicials del 

procés (barreja i mig procés). 

 Aquest treball posa de manifest que per a compostatge domèstic es pot aconseguir una 

relació C/N de 30 formulant una barreja en volum de 1:2 FO:FV, que permet conservar el 

nitrogen adequadament i higienitzar el material en procés i que, al mateix temps, facilita la 

logística en tractar un volum superior de fracció orgànica amb menys requeriments de FV.  

 La pèrdua de massa deguda a la degradació de matèria orgànica (expressada tant en 

matèria seca com en matèria orgànica) i el rendiment del procés (massa final respecte a 
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massa inicial) de la barreja de C/N40 han estat superiors a la de C/N30, fet atribuïble, en 

part, a la major durada de procés en la barreja C/N40. 

5.1 Altres consideracions 

 En el compostatge domèstic, on  els mitjans tecnològics són baixos, no és gens fàcil assolir 

un valor inicial pre-fixat de la relació C/N per realitzar les barreges, i s’han de proposar 

barreges en volum que s’hi aproximin. Per determinar aquella relació calen procediments 

de laboratori com els que s’han fet en el present TFG: les analítiques químiques i la 

determinació de la densitat aparent,  permeten proposar les relacions volumètriques dels 

components per a assolir una relació C/N inicial objectiu, fet que facilita l’execució en 

condicions domèstiques.  

 Degut a l’heterogeneïtat i al volum relativament baix dels materials tractats, s’ha fet difícil 

obtenir mostres prou representatives del material en procés. Per exemple, en el cas de la 

caracterització de la fracció orgànica  es poden haver agafat materials que han alterat els 

resultats com ara ossos, carn o cafè en proporcions no habituals. Per minimitzar l’impacte 

d’aquesta variabilitat seria adequat fer més de dues repeticions en diferents compostadors 

intentant que les condicions del procés fossin el més semblants possible. 

 Per tal de millorar l’eficiència de l’aigua de reg per assolir l’objectiu d’humitat, s’ha de 

buscar un altre mètode de reg en els compostadors en el que es pugui aplicar el volum 

d’aigua requerit a una velocitat molt baixa i repartit per tota la superfície del compostador. 

En aquest context, caldria estudiar la utilitat de sistemes de reg de baix cabal 

(microaspersor o degotador exsudatiu), que milloressin l’humectació del material en 

procés. 

 Els processos de autocompostatge són molt interessants per tractar els residus orgànics a 

l’origen i per tant evitar tota la logística necessària per tractar-los en grans plantes de 

compostatge. A l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona seria molt interessant 

fomentar aquets processos per tal de complementar l’educació, tant a nivell conceptual 

com a nivell pràctic. A més el producte final es podria aplicar als camps de pràctiques 

tancant així el cicle de nutrients en el propi recinte sense genera més residus ni 

contaminacions en el procés.   
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