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Gestió descentralitzada de bioresidus a Catalunya. 

Situació actual i perspectives de futur
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Centralitzat vs descentralitzat
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el marc de l’Economia Circular



Conceptes previs. 

Centralitzat vs descentralitzat

Població: 2.762.000 habitants

Generació Residus Municipals (2018): 1.144.762 T

% Recollida Selectiva (2018): 14,1 %

SOGAMA tracta ~ 80 % del total de residus

*



Conceptes previs. 

Centralitzat vs descentralitzat

Població: 950.919 habitants

Densitat població: 211 hab/km2

Punts de recollida de residus: 20.000

49/63 municipis adherits a REVITALIZA

“Sempre que sigui possible, 

NO recollir els residus orgànics, 

tractar-los directament”

Opcions Compostatge:

a) Individual: 13.500 COIN

b) Comunitari: 180 (1.400 UMC)



Conceptes previs. 

Centralitzat vs descentralitzat

22 Plantes de Compostatge + 4 Plantes de 

Digestió Anaeròbica més Compostatge

600 Instal·lacions de gestió de residus municipals



465 municipis 

gestionen 

bioresidus 

mitjançant  

compostatge 

domèstic i 

comunitari

Pallars Sobirà 

Berguedà

Segarra

7.098

577

7.675

19.565

448

20.013

26.663

1.025

27.688

Conceptes previs. 

Centralitzat vs descentralitzat

143 municipis sense recollida selectiva però 136 

realitzen Compostatge (Individual/Comunitari)



Conceptes previs. 

Centralitzat vs descentralitzat

Gestió Centralitzada Gestió Descentralitzada

• Més adequada en contextos urbans

• Menor proximitat als generadors

• Major cost de transport

• Major impacte d’emissions GEH 

derivades del transport

• Major capacitat de tractament

• Presa de decisió llunyana / lenta

• Requeriments menors sobre la 

qualitat dels residus

• Més adequada en contextos rurals, 

de baixa densitat o dispersos

• Major proximitat als generadors

• Menor cost de transport

• Menor impacte d’emissions GEH 

derivades del transport

• Menor capacitat de tractament

• Presa de decisió propera / ràpida

• Requeriments majors sobre la 

qualitat dels residus

En tot cas, potser el més ajustat a la realitat fora parlar de grau de

centralització o de descentralització. Ambdues opcions de gestió es

complementen i sumen. No són models enfrontats. I permeten ajustar la

gestió als diversos contextos (socials, urbanístics, etc.)



Conceptes previs. 

Km 0

• Km 0

• Productes de 

proximitat

• Productes de 

temporada

• Slow Food



Conceptes previs. 

Centralitzat vs descentralitzat

Capacitat Tractament Fins 1 T / any Fins 120 T / any Fins 2.000 T / any Més de 2.000 T / any

KM Ø SI SI NO NO

Requereix Transport NO NO SI SI

Radi de cobertura usuaris 0 m Uns pocs metres (50-100 m) < 10 km < 50 km

Qualitat recomanada bioresidus 0 % impropis 0 % impropis màx 2 % impropis màx 5-10 % impropis

Us de bossa compostable Innecessari Innecessari / Obligatori Obligatori Obligatori / Molt Recomanable

Requeriments procés els bàsics de compostatge els bàsics de compostatge els bàsics de compostatge els bàsics de compostatge

Qualitat Compost Classe A Classe A Classe A Classe A / B

Ús del compost Usuaris propietaris Usuaris Agricultors / Ens locals Agricultors / Ens locals

Distància mínima a habitatges 0 m 10 m - 25 m > 500 m (recomanació) > 1 km (recomanació)

Espai Obert Obert Obert Obert / Confinat

Requeriments tecnològics + + + + + + +

Requeriments superfície 0,7 m2 per T/any 0,9 m2 per T/any 2,5-3 m2 per T/any 1-2 m2 per T/any

Compostatge 
Domèstic

Compostatge 
Comunitari

Compostatge 
Descentralitzat

Compostatge 
Centralitzat



Compostatge a diferents escales i 

en diferents àmbits (urbans, rurals)

Compostatge Domiciliari Compostatge Comunitari

Compostatge Agrícola Compostatge Industrial



Compostatge a diferents escales i 

en diferents àmbits (urbans, rurals)

Compostatge Agrícola Compostatge Agrícola



Analogia entre Depuració d'Aigües i 

Compostatge de Biorresidus (1/2)

• Depuració d’aigues en 
Plantes Depuradores      
[455 EDARs]

– Adequades per a grans volúms 
d’aigues 

– Major cost d’inversió i 
explotació

– Menor requeriment superficie

– Admet tot tipus d’aigues

• Sistema de llacunatge
construïts amb macròfits 
[30 sistemes]

– Bon rendiment i baix cost

– Poc manteniment

– Poca despesa energètica

– Bona integració paisatgística

– Recomanables només per a 
aigües estrictament domèstiques



• Plantes de Compostatge 
Centralitzades
– Adequades per a grans quantitats 

de residus 

– Major cost d’inversió i d’explotació

– Menor requeriment de superfície

– Si la instal·lació és tancada 
requereix tractament aire (olors)

• Plantes de Compostatge 
Descentralitzades
– Adequades per a petites quantitats 

de residus (<2.000 t) 

– Menor cost d’inversió i d’explotació

– Major requeriment de superfície

– Requereix residus orgànics d’alta 
qualitat (<2 % impropis)

Analogia entre Depuració d'Aigües i 

Compostatge de Biorresidus (2/2)



La densitat i la distribució 

territorial de la població

Pujalt (Anoia)

210 habitants

31,47 km2

6,7 hab/km2

Cervera (Segarra)

9.350 habitants

55,2 km2

169,4 hab/km2

Eixample Barcelona (AMB)

269.185 habitants

7.477 km2

36.001,7 hab/km2

Lladurs (Solsonès)

180 habitants

128 km2

1,4 hab/km2

7 nuclis disseminats

Lladurs: 54 habitants

La Llena: 14 habitants

Montpol: 39 habitants

Timoneda: 20 habitants

Els Torrents: 21 habitants

El Pla dels Roures: 7 habitants

Terrasola: 21 habitants



Experiència de l’ARC en gestió 

descentralitzada de bioresidus

Boadella (Alt Empordà) Sort (Pallars Sobirà)Malla (Osona)

• Planta Compostatge 750 T/any

• PAP tots municipis Pallars Sobirà

• Planta Compostatge 350 T/any

• PAP 5 municipis Alt Empordà

ENPI CBC MED SCOW

• Planta Compostatge 500 T/any

• PAP 12 municipis Osona

Altres experiències:



La gestió descentralitzada i de Km 0 

de bioresidus en el nou marc legal

• Directiva (UE) 2018/851 del 

Parlament Europeu i del 

Consell (30 de maig de 2018)

– MANDAT:
• Art 22.1: separar i reciclar els bioresidus

• Art 22.2: incentivar el reciclatge dels

bioresidus amb un alt nivel de 

protección ambiental i generant un 

producte de qualitat

– OPCIONS (Art. 22.1):
• Separar i reciclar en origen els

bioresidus

• Separar, recollir selectivament i reciclar



On som i quin camí falta per 

recórrer

Per assolir l’objectiu europeu del 65 % de 

reciclatge, caldria incrementar la recollida 

de bioresidus en unes 300.000 T/any més

RSB Bioresidus (2020)



Coexistència de solucions 

centralitzades i descentralitzades

En la tria de les opcions no només hi haurien d’intervenir els factors sociourbanístics i

econòmics, sinó també els factors socials, d’economia circular i de sostenibilitat

(eficiència, consum energètic, lluita contra el canvi climàtic, generació de llocs de

treball). És per tot això que serà necessari:

a) Augmentar la capacitat de tractament biològic (compostatge i/o digestió

anaeròbia) de plantes existents, allà on sigui possible.

b) Construir noves plantes de tractament biològic de capacitats no superiors a

20.000 tones/any

c) Construir una xarxa de petites plantes de compostatge descentralitzades (low

tech - low cost) en àmbits rurals o semirurals amb capacitats inferiors a 2.000

tones/any.

d) Implantar, allà on sigui possible (jardins i horts particulars, urbanitzacions, nuclis

disseminats, dispersos o allunyats, etc.), compostatge individual i unitats de

compostatge comunitari amb capacitats inferiors a unes 100 tones/any.



Claus de l’èxit de la gestió 

descentralitzada dels bioresidus

1. Consensos polític i social, col·laboració institucional.

Una bona governança

2. Qualitat dels bioresidus (obligatori recollida amb

bossa compostable i màxim 2% d’impropis)

3. Correcte disseny i dimensionament d’instal·lacions, de

manera que el ritme d’aportacions de residus s’ajusti a

la dinàmica del procés (pèrdues de volum).

4. Disponibilitat de material estructurant adequat i aigua

5. Traçabilitat total. Control de qualitat dels residus, del

procés i del compost.

6. Formació i sensibilització de totes les persones i

agents que intervenen al llarg del procés (ciutadania,

informadors, recol·lectors, compostadors, mestres

compostaires, agricultors).



Moltes Gràcies !

Agència de Residus de Catalunya

C/ Provença, 204 · 08036 Barcelona

Tel. +34 935 673 300

http://residus.gencat.cat
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