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Es transcriuen, a continuació, les preguntes i respostes enregistrades durant la
ponència sobre matèria orgànica i compostatge, realitzada per la ponent Teresa
Guerrero i emmarcada dins del procés participatiu per a la creació del Nou Pla Director
Sectorial de Residus No Perillosos.
Totes les preguntes varen ser contestades per la Ponent.
Pregunta: Et vull demanar sobre els costos concrets de gestió.
Resposta: Com a resposta, d’entrada, et diria que no tinc informació suficient sobre
costos per poder contestar-te com m’agradaria a mi. Tinc ordres de magnitud perquè
no és fàcil tenir els costos reals.
Respecte a tarifes, una tarifa de compostatge mitja seria d’uns 50-60 €/tona i, pel que
fa a la recollida està entre 100 i 200 €/tona i està en funció de moltíssimes coses, com
ara si imputen la inversió, el manteniment i altres conceptes.
Tenim l’objectiu d’anar demanat més informació als ens locals i homogeneïtzar la
imputació dels costos, per a disposar d’informació complerta i comparable.
Cal a dir, per altra banda, que encara hi ha municipis que no cobren el cost real del
servei al seus ciutadans.
Pregunta: Dos temes: el primer és respecte al malbaratament que dius que teniu
mesurat i concretament en el sector turístic, i el segon és a veure si ens pots explicar
alguna cosa sobre la aplicació del compostatge per aplicació per a la recuperació de
sòls forestals.
Resposta: Pel que fa al malbaratament el que hem fet és mesurar el malbaratament
domèstic i comercial, que incorpora hotels i restaurants.
Entre les mesures de lluita contra el malbaratament s’hi pot trobar un ampli ventall:
per exemple, hi ha una iniciativa molt maca de Barcelona on la ONG Nutrició sense
fronteres ha parlat amb els xefs dels hotels de 5 estrelles de Barcelona per tal de que
l’hotel congeli el que sobra d’alguns menús i la ONG ho porti a les institucions que no
necessiten.
El sector turístic és un sector on hi ha molt malbaratament i on s’hi ha de treballar
molt. Normalment només mesurant el malbaratament ja es fa una acció molt bona
degut a que així es visualitza la quantitat de menjar que es llença. El sector turístic,
quan s’adona del que llença, està molt receptiu, ja que les mesures contra el
malbaratament sovint són també comporten estalvis.
Però les mesures es troben en molts aspectes com, per exemple, en la compra,
conservació, preparació, elaboració, etc.
Lo ideal és primer evitar el malbaratament alimentari i, quan ja no es pugui evitar,
efectuar la recollida selectiva de les restes orgàniques per a la seva valorització.

En referència a la pregunta de l’ús del compost cal dir que és majoritàriament per
agricultura i jardineria.
En temes de boscos, quan fem bioestabilitzat (que no és compost ja que ve de la
fracció resta) no volem que vagi ni a agricultura ni a jardineria, sinó que vagi a usos no
alimentaris com ara talussos de carreteres o boscos. I aquí trobem les dificultats
(accés, etc.) de fer-ho arribar als boscos naturals. Però a les explotacions forestals on la
màquina té més fàcil accés, hi ha tales, es treuen les males herbes, etc., i en aquest
punt sí que el bioestabilitzat que no volem que vagi a agricultura podria ser útil.
Si tu apliques un compost a una explotació forestal creixerà tot més: males herbes i
arbres. Llavors, has de tenir una bona gestió de les males herbes per obtenir la part
que vols i eliminar el que no. Però sí que, per suposat, l’increment de matèria orgànica
i l’aportació de nutrients que dona el compost és bona. Sobretot, per tema d’accés, és
més viable per a explotacions forestals que no pas per un bosc natural de difícil accés.
Pregunta: Empreu sempre els llots de depuradora en qualsevol planta de
compostatge? En algunes sí i d’altres no? I com ho feu en el cas dels fems que volen
ser utilitzats en agricultura ecològica ja que aconseguir una categoria A no és fàcil?
Resposta: Nosaltres tenim de dos tipus de fangs de depuradora: uns més domèstics
(que s’assemblen més als que teniu vosaltres a la illa) i d’altres que tenen també
contingut de fangs industrials que, per tant, no tenen la qualitat necessària per ser
després compostats i utilitzats en agricultura.
Llavors, hi ha dos fangs diferents: els que es bioestabilitzen i van a l’abocador o es fan
pellets per ús energètic però que no van a agricultura i els fangs que sí tenen qualitat
suficient i que, o es digereixen en origen i s’entenen que són fangs tractats i poden
anar a aplicació directe, o no es digereixen en origen i han d’anar a compostar i fer
servir després en agricultura.
No tractem conjuntament els fangs de depuradora amb la fracció orgànica de residus
municipals. No tenim ha cap instal·lació que els tracti alhora. Nosaltres ho fem per vies
separades.
Quant a la segona pregunta: si el compost de la fracció orgànica dels residus
municipals té qualitat A és utilitzable en agricultura ecològica. Malgrat això, no tot el
compost de fracció orgànica és de qualitat A, depèn del contingut d’impropis en la
fracció orgànica recollida. En canvi, si el compost procedeix de fems de vaca o de
fangs de depuradora no es pot utilitzar en agricultura ecològica.
Pregunta: Estan caracteritzats els residus dels productors singulars, no sols quant al
volum sinó també quant a la seva singularitat, com ara escorxadors per exemple?
Resposta: En la ponència, quan hem parlat de generadors singulars, fèiem referència a
productors municipals i assimilables (escoles, hostaleria, restauració, hospitals,
menjadors d’empresa, mercats, etc.)
Un altre tema, totalment diferent quan a la seva gestió, són les empreses càrniques,
indústries agroalimentàries, etc., que van per una altra via.

Què té de diferent? Doncs que o bé són productes SANDACH (subproductes animals no
aptes pel consum humà) i tenen el seu tractament específic o els d’indústries
alimentaries no tenen impropis i es tracten en plantes de compostatge privades, etc.
Pregunta: Respecte al malbaratament alimentari, heu trobat problemes de caire
legal i de protestes pel fet que suposa una alteració del mercat?
Resposta: Sí que hi ha un escull normatiu que és que tu dones voluntàriament uns
aliments a una institució social i, si no hi ha garantia de traçabilitat, es pot tenir algun
problema. Sempre el que es diu és la llei del bon samarità (que diuen que a nivell
europeu es vol regular) que afirma que si tu dones amb bona voluntat no tens
responsabilitat sobre l’efecte que pots provocar.
Amb el malbaratament sí que hi ha una part molt relacionada amb l’etiquetatge: pel
que fa a les dates de caducitat i de consum preferent. Un cop passada la data de
consum preferent, el producte potser no tindrà tan bon gust però és perfectament
consumible i, a vegades, es confon amb caducitat i es llença. Només aquí, a la part de
l’etiquetatge, hi ha un camp impressionant en la reducció del malbaratament.
I després hi ha tot el relacionat amb els “lletjos” (patata lletja, etc.) que són productes
que la gent no vol i es llença. En aquest sentit, doncs, hi ha una campanya per aprofitar
aquests aliments i reduir el malbaratament.
Com a exemple, França han prohibit llençar, ni tant sols a la selectiva, els aliments en
bon estat.
Pregunta: Primera pregunta: opinió respecte a que a Mallorca es subvencioni el
100% de la matèria orgànica que està molt bé per promoure el reciclatge però no
tant quan treballes amb la reducció.
La segona pregunta és respecte a com gestionar, pel tema dels olors, el fet de tenir
plantes de compostatge al costat de nuclis de població (efecte NIMBY).
Resposta: D’entrada una tarifa 0 no m’agrada. Per rés. Penso que és un error. Si el
tractament val alguna cosa... ho val. Dit això, penso que el tractament no ha de ser un
handicap pels municipis que tenen la iniciativa de recollir la fracció orgànica. Hi ha cops
que ens trobem que quan fas la recollida, que ja et costa diners, després encara has de
pagar més car el tractament de les tones de compostar o digerir que el d’abocar. És a
dir, entre una cosa i l’altra s’ha de trobar un punt mig.
Penso que és bo que es cobri el cost del servei i que es reguli en funció de la qualitat
(no s’ha de cobrar el mateix per una fracció d’orgànica amb un 2% d’impropis que amb
un 20% i inclòs qualcuna és rebutjada) ja que els costos de processat no tenen rés a
veure entre una qualitat i una altra. Al final crec que l’objectiu és que sigui més barat
tractar la fracció orgànica que la fracció resta però, personalment, el cost zero no
m’entusiasma.
Quan al tema de les plantes i les olors sí que s’han tingut problemes i, inclòs, s’han
hagut de tancar plantes. Però s’han fet canvis importantíssims conjuntament amb els
explotadors de les plantes i la situació a millorar molt.
Tancar una planta és una decisió dura i si es tanca, és molt difícil tornar a obrir-la i ja
tens la inversió feta.

Cal fer una gestió important tant en origen com durant el procés i s’ha d’aconseguir
que funcioni correctament. La feina feta durant el procés ha estat fonamental alhora
d’acabar amb els olors i per això, en aquest sentit, en totes les plantes (excepte una) hi
ha ventilació forçada per tot i, inclòs, al terra de les piles. Si no falta aire, està ben
mesclat i es controlen una sèrie de paràmetres, no hi ha problemes d’olors. Ara mateix
no tenim problemes a les plantes. Però per aconseguir això s’ha hagut de treballar
molt. S’ha hagut d’entendre molt bé quin és el procés biològic.
És sobretot importantíssim que no falti aire en tot el procés i, en el cas del procés de
descomposició, que no falti aigua. Tot això pot semblar molt senzill però ha costat
entendre-ho.
També és veritat que si tens població al costat has de tenir mesures addicionals (lones,
tapar o inclòs tancar la recepció, ...).
Es pot compostar sense fer impacte per olors però no és automàtic, t’has de dedicar.
Pregunta: Està publicada la qualitat del compost?
Resposta: Nosaltres tenim a la web una guia editada de disseny i explotació de plantes
de compostatge (tota la part tècnica). Tot just ara estem acabant una guia didàctica
breu on editarem tots els criteris tècnics que creiem que són la clau del compostatge
com a procés.
Però per fer un bon compost necessites una bona matèria prima. El secret d’un bon
compost és el treballar en tot el cicle i aconseguir un bon sistema de garantia de
qualitat: garantia de la matèria prima, garantia del procés i garantia del producte.
Per altra banda, el mercat del compost és un mercat molt local i no hi ha una
competència espanyola ni internacional. El problema és que el compost no es coneix
gaire bé i no es coneix la diferència entre un compost i un altre ni es presta atenció a
les analítiques. El compost és un producte bastant desconegut i no és fàcil de vendre.
Cal fer garantia de producte i, un cop aconseguit el bon producte, i després fer
màrqueting.
Pregunta: Hi ha alguna correlació entre el model de gestió i les dimensions de la
planta i la facilitat del procés?
Resposta: Per poder fer una planta senzilla (que no necessita ni pre-tractament ni
post-tractament) pensem en unes capacitats al voltant de 1.000 tones/any. En aquest
entorn de 1.000 tones/any tenim l’exemple de la planta del Pallars Jussà que s’hi entra
tota la recollida selectiva porta a porta que es recull a l’àrea i té una limitació del 2%
d’impropis (que costa bastant) que els municipis han de complir per tal que funcioni
adequadament.
Hi ha una altra experiència a Boadella on hi ha una planta més petitona de 350
tones/any de capacitat que està donant molt bons resultats, però no és la solució a
Catalunya ja que al final tindríem moltíssimes plantes.

Pregunta: Interessa molt el model descentralitzat. Com veuries fer possible fomentar
el model descentralitzat a Mallorca i, també, la l’augment de la confiança cap al
producte i que sigui un producte de més qualitat.
Resposta: Crec que en el nostre entorn no competeixen la instal·lació centralitzada
amb les descentralitzades. Poden conviure perfectament els dos tipus d’instal·lació. No
obstant és la meva opinió i s’haurien de valorar moltes altres coses.
Penso que estaria bé tenir unes quantes plantes descentralitzades a la zona més
perifèrica (de 1.000 – 20.000 tones o de 10.000 ampliable a 20.000). Unes de 1.000 i
amb garantia de moltíssima qualitat no et diria que no (per involucrar la gent), però
tampoc ompliria la illa de plantes de 1.000 tones ja que en tindríem masses. Es pot fer
una de 10.000 que és una economia d’escala molt bona ja que et permet tractar
moltes tones amb una eficiència tecnològica molt bona, et permet també processar
una recollida selectiva no tant excel·lent quan arriba i no és una planta enorme que
pots descentralitzar i apropar més a la població però també hi ha les plantes de 5.000
tones/any.
És, no obstant, molt difícil ubicar una planta de compostatge ja que els municipis no ho
volen. En faria alguna excel·lent de capacitat mitjana, visitable per tothom i amb una
zona de comunicació ambiental que tothom pugui veure i amb la que els municipis
tinguin la certesa de que es composta bé.
Pregunta: Àustria involucra al sector agrícola. Potser seria una bona solució que,
enlloc de fer petites plantes, s’involucrés al sector agrícola i que ho gestionés ell
directament.
Resposta: Crec que és molt bona idea però difícil d’implementar. Nosaltres hem volgut
reproduir el model austríac però no trobem als pagesos interessats. Voldríem tenir un
pagès que estigués gestionant els seus fems en un entorn municipal reduït i que en
aquest compostatge incorporés la fracció orgànica però, en el nostre cas, no hem
aconseguit implantar-ho. Llavors hem fet plantes petites en entorns rurals però sense
que el pagès sigui el que ho estigui fent, encara que després sí que utilitzi el compost.
Jo faria el que abans hem comentat de potenciar l’economia bio-circular. És a dir, si
tens un pagès que utilitza compost per fer agricultura ecològica: a qui serveix? Anem a
veure a qui serveix. Per exemple, a un restaurant. Aquest restaurant genera residus
orgànics que pot precompsotar i lliurar al pagès per a que l’acabi de compostar, tingui
compost classe A, apte per agricultura ecològica, i produeixi aliments per a
subministrar al restaurant, i així intentar tancar el cicle a partir d’aquestes “burbujas”
(cicles petits). També hem estat parlant amb Veritas, que està molt interessat en
gestionar bé els seus propis restes orgànics de les botigues.
Pregunta: Teniu experiències en quant a contenidors d’obertura amb targeta? I pel
que fa a les restes de palmera?
I una puntualització: a Mallorca ja ens està costant fer la recollida d’orgànica tenint
tarifa zero.
Resposta: No tenim gaire experiència amb contenidors d’obertura per targeta. El País
Basc, en canvi, sí que en té bastanta. És important personalitzar la recollida.
En el nostre cas, molts municipis han començat a estudiar-ho però no ho tenim
implantat encara. N’hi ha també experiències per Europa però no tenim a Catalunya.

Respecte a la palmera, cal dir que representa un gran problema. Hi ha una planta de
compostatge a Sant Pere de Ribes que té una alta quantitat de palmeres. S’accepta a
planta de compostatge (les que no són malaltes) però s’ha de triturar.
Pel que dius de la tarifa zero a Mallorca em resulta estrany que, amb l’incentiu de la
diferència de costos de tractament entre la orgànica i el rebuig, no es posin tots els
municipis a recollir la matèria orgànica.
Moltes gràcies pel vostre interès i participació.
Podeu consultar el que vulgueu a la web de l’ARC i preguntar al correu electrònic de
l’Agència de Residus de Catalunya.

