
 

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR 

SECTORIAL DE RESIDUS “ENFOCAM ELS PROBLEMES, CERCAM 

SOLUCIONS” 

PONÈNCIA TÈCNICA: GESTIÓ DE MATERIA ORGÀNICA 

1.- Elements que s’han de tenir en compte per a fixar els objectius de gestió 

de la matèria orgànica 

Per tal d’abordar la gestió de la matèria orgànica en l’àmbit de la Unió Europea, s’han de 

considerar les prescripcions normatives i programàtiques que venen establertes des de la 

Comissió. 

En aquesta sentit, el 2 de desembre de 2015 es va publicar la Comunicació de la Comissió Europea  
COM(2015) 614 final, denominada “pla d’acció de la UE per a la economia circular”. 
 
Aquesta comunicació estableix objectius i actuacions per a facilitar la transició cap a una 
economia més circular, en la qual el valor dels productes, els materials i els recursos es 
mantinguin en l’economia durant el major temps possible, i en la que es redueixi al mínim la 
generació de residus, de forma que constitueixi una contribució essencial als esforços de la UE 
encaminats a aconseguir una economia sostenible, baixa en carboni, eficient en el uso de los 
recursos i competitiva. 
 
 
Es tracta de passar d’un esquema de gestió lineal a un esquema circular en el que des de l’inici 

s’estigui considerant el cicle complert. 

 

 

 



 

L’esquema bàsic de l’Economia circular establert per la Fundació Ellen MacArthur està constituït 

per dues parts diferenciades, l’anomenat cicle tècnic i el cicle biològic, en el que es mostren totes 

les polítiques de gestió de residus i recursos orgànics. 

 

 

La comunicació de UE per a una Economia Circular estableix una sèrie d’objectius, que 

conjuntament amb els establerts en la Directiva Marc de Residus 2008/98/CE i la Directiva 

1999/31/CE sobre abocament de residus , constitueixen el marc europeu de referencia. 

D’altra banda, a nivell estatal , el 6 de novembre de 2015 es va aprovar  el Plan Estatal Marco de 

Gestión de Residuos, PEMAR 2016-2022, que fixa els objectius i actuacions en gestió de residus en 

l’àmbit de l’estat espanyol. 

En aquest document tindrem també en consideració alguns objectius i actuacions incorporats en 

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

que està en tràmit d’aprovació, especialment en allò que més afecta a la gestió de la matèria 

orgànica o biorresidus. 

 

 



 

En tots els documents esmentats, es treballa amb la Jerarquia de la gestió de residus establerta 

per la Unió europea  i que podem concretar en els aspectes que més afecten als biorresidus. 

 

 

 

1. Malbaratament alimentari 

 

2. Reciclatge: compostatge i digestió 

anaeròbica 

 

 

 

3. Valorització, inclosa la energètica 

 

4. Abocament de residus biodegradables 

 

 

A continuació es fa una síntesi d’alguns dels principals objectius relacionats amb els biorresidus 

que es recullen en el PRECAT per a l’any 2020 i que en termes generals son iguals o una mica més 

ambiciosos que els recollits en el paquet d’economia circular de la UE. 

1. Malbaratament alimentari. 

A Catalunya al 2010 es va elaborar el diagnòstic del Malbaratament Alimentari en el sector 

domèstic i comercial, del que va resultar una estimació 35 kg d’aliments malbaratats per 

persona i any. El PRECAT estableix com a objectiu reduir-ho a la meitat abans de l’any 2020, 

així com a avaluar i reduir les pèrdues alimentaries en el sector primari i el processament 

d’aliments. 

 

2. Reciclatge: compostatge i digestió anaeròbica 

Seguint en la línia de jerarquia, tant la Directiva Marc de residus com el PEMAR estableixen un 

objectiu conjunt de preparació per a la reutilització i el reciclatge del 50 % per a l’any 2020 i el 

paquet d’Economia circular preveu un 70 % pel 2030. Per a assolir aquest objectius, entre 

d’altres, s’estableix l’obligació de la recollida selectiva almenys per a les fraccions paper, vidre 

i envasos per l’any 2015. Per als biorresidus s’estableix que els Estats membres han d’adoptar 

mesures per a impulsar: 

a) la recollida separada de biorresiduos per al seu compostatge i digestió   

b) el tractament dels biorresiduos 

c) l’ús de materials ambientalment segurs produïts a partir de biorresidus. 

 

 

El PEMAR recull aquestes obligacions, sense introduir la obligatorietat de realitzar la recollida 

selectiva de biorresidus. 

 



 

A Catalunya, des de la publicació de la primera llei de residus l’any 1993, és obligatòria la 

recollida de la fracció orgànica. Inicialment, aquesta obligació només afectava als municipis 

més grans de 5000 habitants, però a partir de 2008 és obligatori disposar d’un Pla de 

desplegament de la RS de fracció orgànica per a tots els municipis. 

A Catalunya es considera imprescindible per a assolir els objectius de reciclatge el tractament 

de la fracció orgànica recollida selectivament. El programa català estableix com a objectiu de 

preparació per a la reutilització i el reciclatge del 55 % per a l’any 2020 i un objectiu de 

valorització dels residus orgànica biodegradables del 60 % (i un objectiu de recollida selectiva 

global del 60%). 

Cal destacar també que el PRECAT recull objectius qualitatius de RS, fixant en un màxim del 

10% el nivell ponderat d’impropis a la fracció orgànica recollida selectivament. 

 

3. Valorització, inclosa la energètica 

En paquet d’economia circular recull de forma clara la voluntat de la CE de promoure la 

producció d’energia  partir de residus en el marc de la Unió per l’Energia i el PEMAR incorpora 

també les mesures per a classificar com a valorització energètic les instal·lacions de 

incineració que superin el nivell d’eficiència energètica establert per la legislació europea. 

També el PRECAT a Catalunya recull aquest objectiu al que s’afegeix un objectiu de 

valorització global: material i energètica dels residus municipals generats del 70% al 2020. 

 

4. Abocament de residus biodegradables 

Totes les mesures anteriors comporten una reducció de la darrera operació en la jerarquia: 

l’abocament de residus. De forma especifica, la Directiva marc de residus va establir una 

reducció progressiva del abocament de residus biodegradables, arribant a un objectiu l’any 

2016 del 35 % dels residus biodegradables generats al 2010. Si be el PEMAR recull el 

compliment d’aquest objectiu, no serà fàcil d’assolir a nivell de l’Estat Español, degut a que la 

suma de la valorització material dels residus recollits selectivament i la valorització energètica 

és insuficient. 

Addicionalment, el PEMAR recull l’obligatorietat de tractar els residus abans d’abocar, 

obligació que ja opera a Catalunya des de fa anys, i arribar al 2020 amb un percentatge 

d’abocament dels residus municipals generats per sota del 35%. 

En el paquet d’economia circular de l’UE s’estableix un objectiu encara més ambiciós per l’any 

2030: la limitació de l’abocament al 10% i la prohibició d’abocar residus recollits 

selectivament. 

 

2.- La importància de la gestió de la matèria orgànica 

Per a assolir els objectius que es plantegen en els diferents àmbits per als residus municipals, un 

aspecte clau és disposar de la caracterització dels residus municipals que es generen, el que 

s’anomena “la bossa tipus”.  



 

A Catalunya la bossa tipus que es va obtenir l’any 2012 en el marc de la preparació del PRECAT és 

la següent. 

 

La descomposició del matèria orgànica en absència d’aire en els abocadors genera emissions de 

metà, essent la causa més important d’emissions efecte hivernacle derivada de la gestió de 

residus. Aquesta descomposició incontrolada també és causa de producció de lixiviats que poden 

contaminar les aigües i constitueix també un risc d’impacte per olors. 

Aquests fets posen de relleu que la adequada gestió de la matèria orgànica és un factor clau per a 

una gestió de residus municipals que permeti assolir els objectius mediambientals establerts. 

  

Prenent en consideració tot l’anterior i entrant de ple a la gestió de la matèria orgànica, cal 

destacar que la gestió de la mateixa mitjançant la seva recollida selectiva i el tractament biològic 

de digestió anaeròbia i compostatge per a produir un compost de qualitat que pugui tornar a ser 

utilitzat en els sols agrícoles, és un clar esquema d’economia circular. 

      

 

 

 

 

 

 

 

     EL CICLE DE LA MATÈRIA ORGÀNICA 

 



 

 

PREVENCIÓ 

Abans, d’entrar en la Generació, primera fase d’aquest cicle de la matèria orgànica, cal abordar la 

primera de les actuacions en l’ordre de jerarquia: la prevenció. Entre les diverses actuacions en el 

camp de la prevenció de residus orgànics, destaquem dues de forma especial: 

 
 

P1 .- Lluita contra el malbaratament alimentari 
Per a enfocar adequadament la lluita contra el malbaratament alimentari, cal començar amb una 
adequada diagnosi del nivell de malbaratament en els diferents sectors: domèstic, hoteleria 
restauració, distribució, preparació i producció.  
 
Aspectes clau a tenir en compte són la definició del que s’entén per malbaratament i la seva 
quantificació,  diferenciant entre els diferents sectors generadors. A la diagnosi esmentada 
anteriorment que l’ARC va realitzar al 2010 del malbaratament alimentari en el sector domèstic i 
comercial es van posar les bases per a la lluita contra el malbaratament alimentari. La diagnosi, a 
més, recull 23 propostes d’acció per a tots els sectors que inclouen actuacions de sensibilització, 
capacitació i comunicació, així com suport a projectes locals. Cal destacar també la campanya 
especifica de comunicació “Som gent de Profit”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A partir d’aquesta diagnosi, s’han continuant realitzant diverses actuacions i mesurant el nivell de 
malbaratament alimentari. Les mesures especifiques de residus alimentaris malbaratats en la 
fracció orgànica ha passat del 11% de mitjana ponderada al 2010 al 9,5 al 2014. 

 
 

P2.- Ús combinat de la bossa compostable i el cubell airejat 
 
Una altra mesura per a reduir la generació de fracció orgànica és l’ús combinat del cubell airejat i 
la bossa compostable. Les característiques de transpirabilitat de les bosses compostables 
permeten l’evaporació de gran part del l‘aigua continguda en la fracció orgànica, que pot suposar 
una reducció de l’ordre del 5% el seu pes total.  

 



 

 
 
 

Compost ARC 2015. EL CICLE DE LA MATERIA ORGÀNICA 

Per abordar els aspectes principals del cicle de la matèria, farem referencia a les jornades 

especialitzades que van celebrar-se a Barcelona el passat més d’octubre de 2015, les sisenes 

jornades Compost ARC en les diferents experts organitzats en grups de treball paral·lels van 

treballar al voltant de totes les peces d’aquest cicle, arribant a diverses conclusions, algunes de les 

quals es destaquen en aquest document. 

 

GENERACIÓ 

G1.- Ciutadania i Grans productors 

Per a abordar la gestió de la matèria orgànica des de la generació cal diferenciar clarament els 

tipus de generadors, especialment els domèstics i els comercials. Entre els generadors de matèria 

orgànica comercials, tenen una especial importància els anomenats “generadors singulars” o 

grans generadors, que són aquelles activitats econòmiques que generen grans quantitats de 

residus orgànics, com ara els hotels, restaurants, càmpings, hospitals, escoles, supermercats i 

altres establiments de distribució d’aliments. 

Segons l’estudi sobre la generació de residus comercials realitzat per l’Institut Cerdà, a Catalunya 

l’any 2014 més d’un 40 % dels residus municipals que constitueixen la fracció orgànica procedirien 

de grans productors . 

Algunes de les conclusions a que es va arribar a les jornades Compost ARC 2015 en relació als 

aspectes clau a tenir en compte per a fomentar una adequada recollida selectiva en grans 

productors són: 

 Implicar tant a la direcció de l’establiment com a l’empresa de recollida 

 Combinar comunicació i formació, realitzant visites personalitzades, facilitar elements 

bàsics i amb un seguiment en continu.  

 Establir una fiscalitat justa: bonificar als que recullen molt i de qualitat i penalitzar als que 

no ho fan. 

 Enfocar-ho com un aspecte d’higiene alimentaria. 

 



 

G2. Impropis en la fracció orgànica 

Per a mesurar la qualitat de la fracció orgànica recollida, 

es caracteritzen cada trimestre els circuits de recollida 

(municipals i supramunicipals), de manera que cada any 

s’efectuen més de 1.600 caracteritzacions. En aquestes 

caracteritzacions es determinen la quantitat i tipologia de 

materials impropis (plàstics, vidre, tèxtils, metalls, residus 

especials, etc.). 

 

Les conclusions més importants en aquest aspecte de les jornades Compost ARC 2015 van ser: 

  El seguiment i la sensibilització del generador de la fracció 

orgànica fa reduir el % d’impropis. 

 La manera adequada de recollir la fracció orgànica és amb bossa 

compostable. 

 Facilitar la utilització generalitzada de les bosses compostables de 

qualitat facilita la separació i disminueix els impropis. 

 El model de recollida que aconsegueix menor quantitat 

d’impropis en la fracció orgànica recollida és el model porta a 

porta (*); mentrestant aquest model no s’implanti, cal 

contenidors de boca petita o altres elements dissuassoris. 
    (*) Veure comparativa de models més endavant 

 

RECOLLIDA SELECTIVA 

R1.- Obligatorietat o fiscalitat ambiental 

En el moment en que un àmbit territorial autònom es planteja impulsar la recollida selectiva de la 

fracció orgànica, un primer dubte que sorgeix és si cal establir normativament l’obligatorietat de 

realitzar aquesta recollida.  

A Catalunya la Llei de Residus 6/1993 va incorporar la obligació de la recollida selectiva de residus 

orgànics per als municipis de més de 5.000 habitants. Si bé aquest fet provoca que molts 

municipis implantin el servei, no sempre és fàcil actuar jurídicament contra els ens locals que no 

ho aconsegueixen. 

Posteriorment, amb la Llei 9/2008 de modificació de la Llei de residus i la Llei 8/2008, de 

finançament d’infraestructures i dels cànons, aquesta obligació es va estendre a tots els municipis 

de Catalunya, establint l’obligació de la elaboració de plans de desplegament de la recollida 

selectiva de la FORM. Els ens locals van planificar la recollida tant individual com 

mancomunadament, de forma que es van presentar 298 plans de desplegament que incloïen els 

947 municipis. Les lleis van establir també un cànon d’abocament incrementat  per aquells 

municipis que no disposessin del seu Pla aprovat. Aquest mecanisme de fiscalitat ambiental 

juntament amb el retorn del cànon per la quantitat de fracció orgànica recollida i valoritzada va 

tenir un important efecte sobre l’increment de la implantació de la RS de FO a Catalunya. 

 



 

 

 

A principis de l’any 2015, el nombre de municipis amb implantació de la recollida selectiva de la 

FORM són un total de 752 municipis (aproximadament el 80 % dels municipis de Catalunya). 

 

 

 

R2.- Sistemes i resultats 

Dels 752 municipis catalans que actualment tenen implantat el sistema de recollida selectiva de la 

fracció orgànica, 126 dels quals ho fan parcial o totalment amb el model porta a porta i la resta 

amb l’anomenat model d’àrea de vorera. Els municipis menors de 500 habitants amb sistemes 

d’autocompostatge exclusiu (explicats més endavant) es considera que disposen també de la 

recollida selectiva de fracció orgànica implantada. 

Model recollida selectiva Nº municipis 

Àrea Vorera (AV) 620 

Porta a Porta (PaP) 95 

Mixt (AV i PaP) 31 

Implantació només Grans Productors 6 

TOTAL 752 
 



 

En el sistema d’àrea de vorera, els ciutadans porten els residus a diversos sistemes de recollida 

situats a la via pública. En canvi, en el sistema de recollida porta a porta les diferents fraccions de 

residus municipals es recullen directament en origen, seguint un calendari i unes pautes pre-

establertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a determinar les quantitats que es recullen de cada àmbit, a Catalunya s’ha establert un 

sistema informàtic de gestió de residus (SDR) mitjançant el qual tots els titulars de instal·lacions 

receptores de la fracció orgànica introdueixen les quantitats que es reben de cada circuit 

mensualment. L’any 2014 es van recollir selectivament a Catalunya 375.262 t/a de FO. 

Per a determinar la qualitat, és a dir, el nivell i tipologia d’impropis, tal com s’ha esmentat 

anteriorment es realitzen trimestralment caracteritzacions de cadascun dels circuit i es publiquen 

en la pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya. 

La mitjana ponderada d’impropis en el 2014 a Catalunya va ser del 14,2%. L’objectiu del PRECAT 

és millorar la qualitat fins a un % d’impropis < 10% al 2020. 

Els resultats quantitatius i qualitatius de la RS de la fracció orgànica en funció dels models 

implantats en els municipis de Catalunya són: 

Recollida Selectiva FO 2014  

Model d’implantació grams/hab i dia % Impropis 

PAP (implantació total) 290 6 % 

Municipis NO PAP 133 14 % 

 

 

 



 

 

 

TRACTAMENT 

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

A Catalunya actualment existeixen 24 instal·lacions de tractament de la FO, 20 de compostatge i 4 

de DA amb post-compostatge del digest. 

La capacitat de tractament global de la fracció orgànica és d’aproximadament 450.000 t 

FORM/any sense comptar la fracció vegetal necessària per al procés. 

 

 

 

 

 

 

 

En un procés de compostatge  

 

 



 

 

 

Per a que un procés de compostatge es desenvolupi adequadament, cal diferenciar clarament 

diverses etapes, tal com es recull a la Guia per al disseny i explotació de plantes de compostatge, 

elaborada per diversos experts i tècnics de l’ARC: 

- Recepció de la fracció orgànica i la FV de mida gran 
- Barreja de fracció orgànica i estructurant 
- Etapa de descomposició 
- Etapa de maduració 
- Postractament. Obtenció del compost i recuperació del estructurant 
 

Algunes de les conclusions a que es va arribar en els grups de treball de les jornades Compost ARC 

van ser:  

 El seguiment dels paràmetres del procés per comprendre el procés biològic és un element 

essencial que permet adaptar i optimitzar la tecnologia escollida. 

 L’ús de les bosses compostables millora la gestió, incrementa la qualitat del compost i 

redueix els costos de tractament.  

 

T2.- El dimensionament de les instal·lacions 

A l’hora de dissenyar un pla d’infraestructures de tractament cal considerar diversos factors. Un 

dels factors important és el dimensionament de la instal·lació, que pot ser des d’un punt 

d’autocompostatge fins a una instal·lació de tractament centralitzada. 

 

 

Si l’objectiu és donar tractament a tota la fracció orgànica recollida selectivament, cal plantejar 

instal·lacions centralitzades que per les seves economies d’escala permetin una suficient dotació 

de maquinaria, especialment de pre-tractament i post-tractament, ja que a la instal·lació arribarà 

probablement fracció orgànica amb diversa quantitat d’impropis. 

 

 



 

 

En canvi, si es planteja una instal·lació descentralitzada, a prop del punt de generació i combinada 

amb un sistema de recollida selectiva d’altra eficiència, de forma que el nivell d’impropis no 

superi el 2%, poden construir-se instal·lacions senzilles, sense equips de pre tractament, que fan 

el procés molt més simple i eficient. 

Les principals conclusions obtingues a les jornades Compost ARC en aquest tema van ser: 

 No hi ha models universals, poden coexistir models simplificats amb models molt 

tecnificats 

 Té sentit disposar de plantes descentralitzades si funcionen amb xarxa i poden compartir 

sinergies amb altres activitats del territori.  

 Cal aprofitar l’experiència existent en el sector per fer un Catàleg d'eficiències d’equips on 

es recullin els rendiments en funció del material tractat. 

 

COMPOST 

El cicle de la matèria orgànica es tanca amb la producció, comercialització i ús del compost. 

La qualitat del compost i seva comercialització com a esmena orgànica amb valor fertilitzant és 

doncs un element clau, moltes vegades oblidat o no suficientment desenvolupat. 

La Comunicació de la UE sobre economia circular inclou la revisió normativa dels fertilitzants per a 

reforçar el paper dels fertilitzants orgànics i procedents de residus. 

Quan processem la fracció orgànica recollida selectivament aconseguim un compost de qualitat 

(classe B en el  RD de Fertilitzants y Afines) útil per a l’agricultura i la jardineria. Quan processem 

una fracció orgànica recollida selectivament amb molt baix contingut d’impropis aconseguim un 

compost d’alta qualitat (classe A en el  RD de Fertilitzants y Afines) apte per a l’agricultura 

ecològica. 

 



 

Es recullen algunes de les principals conclusions de les taules de treball de la jornada esmentada 

en el camp de la qualitat del compost i de la seva comercialització: 

C1 .- La qualitat del compost 

 S’ha de fer  del compost un producte atractiu pel mercat 

 Actualment els usuaris no tenen suficients criteris per valorar la informació que es facilita 

sobre la qualitat del compost , per la qual cosa cal transferència del coneixement científic 

i tècnic al productor i al usuari 

 

C2.- La comercialització del compost 

 Cal un compost de més qualitat, en més quantitat i a un preu competitiu. 

 La competència amb altres fonts de nitrogen dificulta l’ús i la comercialització. 

 Es fa necessari una estratègia que impliqui al món agrari 

 

 

AUTOCOMPOSTATGE 

L’autocompostatge és una via de gestió de la fracció orgànica en origen. Consisteix en aprofitar les 

restes de cuina i jardí que es generen per fer compost, ja sigui en les mateixes llars (compostatge 

individual) o en espais comunitaris (compostatge col·lectiu). Generalment els usuaris utilitzen per 

fer autocompostatge uns compostadors de fusta o de plàstic facilitats pels mateixos ens locals. 

A Catalunya més de 424 municipis fomenten l’autocompostatge com a via de gestió de la fracció 

orgànica, amb més de 24.000 compostadors en funcionament. En uns casos com a via de gestió 

complementària a l’actual sistema de recollida selectiva de la fracció orgànica però en altres 

casos, especialment en municipis rurals i disseminats, com a via de gestió exclusiva de la fracció 

orgànica i fracció vegetal, anomenant-se en aquest casos autocompostatge exclusiu.  

Materials necessaris per fer l’autocompostatge 

 

 

L’autocompostatge exclusiu dona millors 

resultats tant pel que fa a la captació de 

fracció orgànica com per l’estalvi econòmic i 

la millora ambiental, fent innecessari el 

servei de recollida i tractament centralitzat. 

 

 

 

 



 

 

A les jornades compostARC2015es va tractar l’autocompostatge exclusiu i l’autocompostatge com 

a eina d’educació ambiental i social. 

Com a conclusions, podem destacar les següents: 

A1.- L’autocompostatge exclusiu 

 L’autocompostatge és un bon complement de la gestió integral de la fracció orgànica, 

sempre acompanyat de comunicació, formació i seguiment. 

 Cal dedicar més recursos a disposar de tècnics professionals per a garantir l’èxit.  

 

A2.- L’autocompostatge com eina d’educació ambiental i social. 

 Per aconseguir la implicació i motivació de la comunitat educativa, cal formació i 

assessorament tècnic i conèixer experiències exitoses.  

 El procés de compostatge proporciona un context d’aprenentatge que afavoreix la 

transversalitat en matèries i comunitat educativa  

 

 

CONCLUSIONS 

Per a finalitzar, a continuació sintetitzem les principals conclusions a les que s’arriba en el present 

document: 

 Els objectius europeus i estatals emmarquen les actuacions de les comunitats autònomes 

en la gestió dels residus, però cal que cada CCAA estableixi els seus propis objectius 

d’acord amb les especificats territorials i les fites que es pretenen.  

 Els objectius que més afecten a la gestió dels biorresidus son els relacionats amb la lluita 

contra el malbaratament alimentari, els objectius de reciclatge i els dirigits a evitar 

l’abocament de residus biodegradables. La recollida selectiva de la fracció orgànica és un 

element imprescindible per al reciclatge de la matèria orgànica, sense la qual és molt 

difícil assolir els objectius establerts. 

 La importància quantitativa i qualitativa de la fracció orgànica en la gestió dels residus 

municipals configura a aquest fracció un paper essencial. Cal abordar la gestió de la 

fracció orgànica des d’una òptica d’economia circular, treballant des del principi del cicle 

per a tancar-ho, és a dir, considerant globalment tot el cicle de gestió de la matèria 

orgànica: prevenció, generació, recollida selectiva, tractament i obtenció i ús del compost. 

 

 

 



 

 

A Catalunya fa més de 15 anys que està implantada la recollida selectiva de la FO, de forma que 

actualment es pot considerar implantada de forma generalitzada. Els principals reptes que ens 

plantegem son: 

 

• Optimització dels sistemes de recollida 

• Extensió del sistema porta a porta i dels sistemes personalitzats de la recollida en 

contenidors 

• Millorar la recollida comercial 

• Internalitzar els costos globals 

• Estendre el Pagament per generació 

• Promoure l’economia circular 

 

En els darrers mesos s’està treballant per impulsar projectes que enllacin els productors dels 

residus orgànics amb els productes resultats del ús del compost derivat del processament 

d’aquest residus orgànics, com una via de millorar la implicació dels productors en el cicle. El que 

hem anomenat projectes de bioeconomia circular. 

 

 

 

Teresa Guerrero Bertrán 

Responsable Departament gestió de Matèria Orgànica 

 

 

Palma de Mallorca, 7 d’abril de 2016 

 

 

 


