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1. INTRODUCCIÓ
La fracció orgànica de residus municipals (FORM), recollida selectivament, és tractada en
plantes de tractament biològic, mitjançant procés de compostatge o bé digestió anaeròbia
amb posterior compostatge.
Amb aquests tractaments obtenim el compost, un adob orgànic amb gran valor agronòmic
per a la seva utilització en sols agrícoles i jardineria.
L’Agència de Residus de Catalunya realitza des de fa molts anys el seguiment de la qualitat,
tant del compost com de la FORM, que és la matèria primera per a la producció d’aquest
compost.
En concret, referent al període entre l’any 2010 i 2014, i amb un recull exhaustiu de dades
realitzat per l’ARC, es va encarregar un estudi, portat a terme per la Fundació ENT i l’Escola
Superior d’Agricultura de Barcelona (UPC), avaluant la qualitat del compost produït a les
plantes tot creuant les dades del compost amb dades de qualitat de la matèria primera.
A continuació es presenten i es comenten alguns resultats obtinguts en aquest estudi.

2. BALANÇOS I QUALITAT DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA
Al llarg del període estudiat, a les 21 plantes analitzades, s’han tractat una mitjana de
365.000 tones de fracció orgànica anuals, obtenint unes 40.000 tones anuals de compost.
A la Taula 1 es mostren algunes dades de balanços de materials a les plantes, alguns
indicadors, i la composició dels impropis presents a la fracció orgànica tractada.
Respecte als balanços, s’observa que una petita part de la fracció orgànica recollida es
tracta en algunes plantes privades. El compost produït en aquestes plantes no ha estat
objecte de l’estudi.

Taula 1. Dades de balanç de plantes i qualitat de la fracció orgànica.

Una dada molt important és el percentatge de rebuig generat, que de forma mitjana està al
voltant del 40%. Aquesta dada és especialment rellevant quan analitzem l’indicador de tones
de rebuig generades respecte a les tones teòriques d’impropis presents a la fracció
orgànica. Aquest indicador està al voltant de 3, el que significa que a cada 3 tones de rebuig
generat, una tona és realment material impropi i les altres dues tones són material orgànic
perdut.
Aquest indicador és especialment negatiu a les plantes de digestió anaeròbia, a les que el
pretractament inicial és molt intensiu per tal de protegir una tecnologia molt sensible a la
presencia d’aquests impropis.
Una conseqüència d’aquestes pèrdues de matèria orgànica és el baix rati de compost
obtingut per tona de fracció orgànica tractada, que és, en termes mitjans, d’un 11%. Sense
aquestes importants pèrdues aquest rati estaria al voltant del 18%.
Respecte a la qualitat de la matèria orgànica, s’observa que dins els impropis els residus
majoritaris són plàstics, vidres i metalls, i és gairebé inexistent la presència de voluminosos i
residus especials. Són dades esperables, donat que una gran majoria dels materials
impropis trobats a la fracció orgànica provenen de diferents tipologies d’envasos.

A la taula 2 es poden veure els valors d’impropis a la FORM entrada a cada planta i per a
cada any.
Una gran majoria de plantes reben orgànica en un rang d’entre el 5 i 15% d’impropis, dues
estan per sota d’aquest 5% i 6 plantes superen habitualment aquest 15%.
Tot i les diferencies entre plantes, no s’observen grans canvis quan analitzem una sola
planta al llarg dels anys. Aquest fet el visualitzarem al següent apartat amb gràfiques que
relacionen els impropis mitjans per anys pel conjunt de les plantes amb els continguts
mitjans d’alguns metalls pesants presents al compost produït.

Taula 2. Impropis presents a la fracció orgànica tractada a les plantes

3. LA QUALITAT DEL COMPOST
A la gràfica 1 es relacionen els impropis mitjans per anys pel conjunt de les plantes amb els
continguts mitjans d’alguns metalls pesants presents al compost produït.
Els valors anuals mitjans d’impropis s’han obtingut amb les mitjanes ponderades d’impropis
dels circuits entrats a cadascuna de les plantes, realitzant posteriorment la mitjana aritmètica
entre aquestes plantes.
Com es pot observar, a l'anàlisi conjunt, no hi ha variacions massa significatives d’impropis
entre anys, obtenint el valor mínim de 9,42% al 2011, i el màxim de 11,59% al 2012.
Aquesta mirada conjunta, i poc variable en el temps del contingut d’impropis a la FORM, fa
que les diferencies observades als valors mitjans de metalls pesants en tots els composts de
totes les plantes al període 2010 – 2014 tampoc siguin molt significatives.
Malauradament, no podem dir que hi hagi hagut una millora de la qualitat de la FORM al
llarg d’aquests anys, i això ha estat així a la pràctica totalitat de les plantes. És per aquest
motiu que amb l’observació global no es pot veure tampoc una millora en el contingut de
metalls al compost.

Gràfica 1. Impropis a la FORM i metalls pesants al compost

A la gràfica 2 es mostren els valors mitjans de metalls pesants al compost de totes les
plantes i per tots els anys d’estudi (2010 – 2014).
El caixetí de les gràfiques delimita el primer quartil, la mediana i el tercer quartil. Els punts de
color referencien la classe del compost segons el RD 506/2013 de 28 de juny sobre
fertilizantes y afines. El rombe negre indica la mitjana aritmètica
Els valors es troben, en la pràctica totalitat de mostres, segons el RD 506/2013, en Classe A
pels casos del Cr, Ni, Cd i Hg.
En el cas del Cu, Pb i Zn les mitjanes aritmètiques estan molt a prop dels nivells de Classe A
tot i estar en Classe B.
En tot cas el valor que delimita el tercer quartil en els tres cassos és molt més proper a la
Classe A que no pas a la B, fet que ens indica que de forma majoritària el compost obtingut
estaria més a prop d’assolir la classe A que no pas d’acostar-se al límit de la classe B.

Gràfica 2. Metalls pesants al compost

A la taula 3 es recullen les característiques mitjanes del compost.

Taula 3. Caracterització del compost

Les característiques mitjanes del compost produït a Catalunya defineixen un producte d’alta
qualitat.
Tot i que hi han diferències entre els composts produïts a les diferents plantes, la qualitat
dels composts és molt bona o excel·lent.
Analitzant els valors mitjans de la taula 3 es poden fer els següents comentaris:

-

La humitat del 30% és ideal per a una aplicació òptima sense generació de pols i
evita que s’hagi de transportar massa excés d’aigua. El màxim per legislació és d’un
40%.

-

La CE de 8 dS/m, tot i ser lleugerament elevada, no resulta cap problema. En tot cas,
per a la utilització com a substrat per cultius de jardineria sensibles a la salinitat, les
proporcions de compost haurien de ser ben ajustades.

-

La matèria orgànica està al voltant del 50%, un contingut molt bo per a assolir la
funció d’esmena orgànica per als sols.

-

L’estabilitat d’aquesta matèria orgànica però, encara no està als nivells òptims i
exigits a llicències de Rottegrade IV , restant encara en nivell mig de Rottegrade III.
Aquest és un punt a millorar a la gestió de les plantes.

-

A nivell de nutrients principals N,P,K, el compost presenta uns continguts molt
interessants per a la fertilització, complementant perfectament la funció d’esmena
orgànica.

-

Els metalls pesants, ja comentats anteriorment, es troben en valors relativament
pròxims al nivell exigit per a agricultura ecològica (Classe A), i és més que probable
que amb uns continguts en impropis de la FORM inferiors al 5 – 8% és pogués
aconseguir aquesta categoria de compost.

-

Finalment, el percentatge total d’impureses (metalls, vidres i plàstics) mitja és d’un
0,37%. La legislació exigeix un màxim del 1,5%. Podem constatar que els compost
produïts amb FORM amb uns continguts en impropis inferiors al 5 – 8% en general
presenten valors d’impureses inferiors al 0,1%.

Gràfica 3. Exemples de gràfics de paràmetres de qualitat del compost

