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 1 .-  INTRODUCCIÓ

La normalització del consum d'aliments ecològics ha fet que en els darrers anys, el sector ecològic de les
Illes Balears i de Mallorca, en concret, no hagi aturat de créixer. L'interès del consumidor envers aquests
productes  es fa cada vegada més palès  ja  sigui  per  motius  ambientals  o de salut.  Tant  és així  que en
determinades  èpoques  de  l'any  es  dóna  la  paradoxa  de  que  l'oferta  d'aliments  frescos  amb  segell
d'agricultura ecològica és inferior a la demanda, obligant a la importació d'altres zones geogràfiques. La
situació s'agreuja quan grans consumidors, com el mateix sector turístic, comença a involucrar-se en el
consum ecològic i local. 

Alguns motius d'aquesta situació és la manca de pagesos ecològics,  la  manca de productivitat d'alguns
terrenys,  la  dificultat  d'accés a nova terra cultivable,  etc.  Entre aquests factors,  emperò,  n'hi  ha un de
fonamental:  la falta d'adob orgànic per a la fertilització dels  camps inscrits  en el Consell  Balear de la
Producció Agrària Ecològica. I  és que com és àmpliament conegut,  l'Agricultura ecològica no permet la
utilització de fertilitzants de síntesi, el que fa que sigui necessari recórrer a altres sistemes que aportin i fins
i tot millorin la fertilitat a la terra.  

L'aplicació de compost com a esmena orgànica és una pràctica habitual a les finques ecològiques. Tot i que
l'empresa TIRME elabora i ven compost a les plantes de tractament de l'illa en grans quantitats, no es pot
emprar en Agricultura ecològica degut a que una part del seu contingut prové de fangs de depuradora . El
Reglament (CE) 834/2007 que regula la producció agrària ecològica prohibeix el seu ús per la presència
habitual d'altes concentracions de metalls pesats en els fangs i conseqüentment, en el compost fet a partir
d'aquests. Per això, els pagesos ecològics de Mallorca han de recórrer a fer-se el seu propi compost i/o
aplicar altres pràctiques o esmenes que mantenguin (o millorin) la terra. Ara bé, el compostatge a la finca
parteix d'una important limitació pel que fa a la disponibilitat de restes orgàniques i fems, en un marc on la
ramaderia  extensiva  està  en  clar  retrocés.  D'aquesta  manera,  moltes  finques  en  pateixen  les
conseqüències i es frena la seva capacitat productiva que puguin tenir. 

Entre els anys 2014 i 2016, la cadena hotelera GARDEN Hotels i l'associació APAEMA van establir llaços de
col·laboració per introduir aliments ecològics locals als menús de l'hotel Playa GARDEN de Platges de Muro.
Aquesta col·laboració va servir perquè, primer, es copsàs aquesta greu problemàtica de les finques i, segon,
que s'assenyalassin les restes orgàniques de cuina i menjador d'aquest tipus d'hotel com un potencial recurs
per a la  seva utilització en la  fabricació de compost per  Agricultura ecològica.  Les grans quantitats  de
material orgànic que una vegada han sortit de la cuina de l'establiment hoteler es consideren un residu,
per als pagesos eco es podrien convertir en un recurs molt valuós. Aquest va ser el punt de partida de la
ideació del pla pilot en qüestió, el desenvolupament i resultats del qual es presenten en aquesta memòria.

Al  procés  s'incorporà  l'associació  pro-salut  mental  Estel  de  Llevant,  la  qual  va  ser  la  responsable  de
l'execució de la prova a les seves instal·lacions, així com l'entitat ecologista Amics de la Terra i de l'expert en
compostatge Ramón Plana. Durant els mesos anteriors es varen dur a terme una sèrie de reunions amb
representats i tècnics competents en matèria de residus, de l'Ajuntament de Muro, del Consell de Mallorca i
Govern de les Illes Balears, per donar-los a conèixer la iniciativa.
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Així,  l'objectiu del projecte  era el disseny i  execució d'una prova pilot a escala real a fi  d'estudiar les
possibilitats d'emprar el compostatge com a sistema de tractament de les restes orgàniques procedents de
l'hostaleria i restauració per a l'obtenció d'un compost d'alta qualitat agronòmica apte per al seu ús en
Producció Agrària Ecològica.

L'interès en la  realització d'una prova a escala industrial  resideix  en l'obtenció de dades que permetin
elaborar  una  valoració  tècnica  i  econòmica  de  cara  a  estudiar  així  la  seva  viabilitat.  Encara  que  el
compostatge és un procés molt estès i amb àmplies experiències a nivell mundial, no és menys cert que les
condicions  de  cada  localitat  tenen  una  important  incidència  en  l'eficiència  del  procés.  Factors  com la
composició de les restes de menjar, el tipus de estructurant, la climatologia, els mitjans disponibles, etc.,
condicionen en gran manera com ha de ser el tipus d'instal·lació de tractament, el sistema de compostatge
més  adequat  i  el  protocol  de  treball  que  hauria  de  realitzar  aquesta  instal·lació.  Per  això  resulta  tan
important, sempre que sigui possible, que es desenvolupin proves de compostatge a una escala realment
representativa que permeti obtenir aquestes dades.

És important assenyalar  el potencial  d'aquesta experiència  pilot  i  el  què pot suposar  com a exemple
d'Economia circular on tots els actors implicats, els quals són de sectors molt diversos, hi guanyen. Per
primera vegada es posen d'acord un establiment hoteler amb una associació de pagesos per a que es
puguin produir aliments ecològics locals a partir d'un residu. Sens dubte, una col·laboració que fomenta el
tancament de cicles i que pot generar gran capacitat de resiliència. La participació d'una entitat com Estel
de  Llevant,  que  treballa  per  a  la  reinserció  de  persones  amb malalties  mentals,  i  d'Amics  de  la  Terra
Mallorca,  que ha cregut sempre en el  compost i  n'ha fet  bandera,  li  atorguen un caràcter encara més
excepcional a aquest projecte, que desitjam pugui ser l'inici d'un procés de millora del nostre territori.
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 2 .-  MARC TÈCNIC

Abans d'entrar en la descripció pròpiament dita de l'experiència pilot, trobam necessari abordar una sèrie
d'aspectes  tècnics,  des  d'un  punt  de  vista  normatiu  i  des  de  la  vessant  agronòmica,  perquè  afecten
directament al desenvolupament de la prova pilot i de qualsevol projecte que se'n pugui derivar en un futur.

 2.1.- De caire legislatiu en matèria de residus

Els  residus  orgànics  d'origen  urbà,  denominats  també  com  “bio-residus”,  tenen  unes  característiques
pròpies que afecten al disseny de qualsevol sistema de tractament. Legalment també hi ha uns requisits
d'obligat compliment, tant en la seva gestió com en ús com a matèries primeres per a l'elaboració d'un
producte fertilitzant com el compost. Dins de la codificació LER aquests residus biodegradables de cuines i
restaurants recollits selectivament corresponen al codi 20 01 08. Com a tals es veuen afectats per una
legislació específica.

 2.1.1.- Directiva Marc de Residus 2008/98/CE

La 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, estableix un marc jurídic per a tots els estats membres
d'obligada transposició del tractament dels residus en la Unió Europea. L'objectiu de la Directiva és protegir
el medi ambient i la salut humana mitjançant la prevenció dels efectes nocius que suposen la producció i la
gestió de residus.

Amb la finalitat de protegir millor el medi ambient, la Directiva Marc especifica que “els Estats membres
hauran d'adoptar mesures per tractar els residus de conformitat amb la següent jerarquia de prioritats:
prevenció, preparació per a la reutilització, reciclat, valorització energètica i  eliminació.

Els Estats membres hauran d'engegar mesures legislatives destinades a reforçar aquesta jerarquia en el
tractament dels residus. En tot cas, hauran de garantir que la gestió dels residus no posi en perill la salut
humana ni perjudiqui el medi ambient.

Pel que fa a aquesta iniciativa/projecte, en el cas dels bio-residus, la present directiva exigeix la recollida
selectiva dels mateixos. S'inclouen en aquest grup els  residus biodegradables de jardins i parcs, residus
alimentosos i de cuina procedents de llars, restaurants, serveis de restauració col·lectiva i establiments de
consum al detall, i residus comparables procedents de plantes de transformació d'aliments. De la mateixa
manera, exigeix l'establiment d'estàndards d'ús pel compost.
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 2.1.2.- Pla Estatal en el Marc de la Gestió de Residus (PEMAR) 2016 - 2022

El Pla Estatal Marc de Gestió de Residus (PEMAR) té per objectiu adaptar la gestió de residus a les noves
directives  europees.  Aquest  Pla  inclou  a  més  l'Estratègia  de  Reducció  d'Abocament  de  Residus
Biodegradables,  que complint  amb una obligació  legal,  contribueix  a  allargar  la  vida  dels  abocadors,  a
disminuir el seu impacte sobre l'entorn i de forma especial a la reducció de GEI.

Entre molts altres aspectes, el Pla Nacional de Residus proposa:

• Augmentar el compostatge i la metanització de la fracció orgànica recollida selectivament.

• Augmentar les taxes de reciclat dels diferents materials presents en els residus urbans d'origen
domiciliari.

• Reduir la quantitat de residus destinats a abocament (la fracció biodegradable principalment).

 2.1.3.- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats

La Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats és la transposició espanyola de la Directiva
2088/98CE. Aquesta Llei té per objecte regular la gestió dels residus impulsant mesures que previnguin la
seva generació i mitiguin els impactes adversos sobre la salut humana i el medi ambient associats a la seva
generació i gestió, millorant l'eficiència en l'ús dels recursos. Té així mateix, com a objecte, regular el règim
jurídic dels sòls contaminats. 

D'aquesta llei cal destacar que abans de 2020, la quantitat de residus domèstics i comercials destinats a la
preparació per a la reutilització i el reciclat per a les fraccions de paper, metalls, vidre, plàstic, bio-residus
o altres fraccions reciclables haurà d'aconseguir, en conjunt, com a mínim el 50% en pes.

L'article  24 d'aquesta  Llei  fa  referència  explícita  als  bio-residus  indicant  que “ les  autoritats  ambientals
promouran mesures que podran incloure en els plans i programes de gestió de residus previstos. Aquestes
mesures serviran per impulsar:

o La recollida separada de bio-residus per destinar-los al compostatge o a la digestió anaeròbia
en particular de la fracció vegetal, els bio-residus de grans generadors i els generats en les llars.

o El compostatge domèstic i comunitari.

o El  tractament de bio-residus recollits  separadament de manera que s'aconsegueixi  un alt
grau de protecció del medi ambient dut a terme en instal·lacions específiques sense que es
produeixi la mescla amb residus barrejats al llarg del procés. Si escau, l'autorització d'aquest
tipus d'instal·lacions haurà d'incloure les prescripcions tècniques per al correcte tractament dels
bio-residus i la qualitat dels materials obtinguts.

o L'ús del compost produït a partir de bio-residus i ambientalment segur en el sector agrícola,
la jardineria o la regeneració d'àrees degradades, en substitució d'altres esmenes orgàniques i
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fertilitzants minerals”.

La Llei de Residus 22/2011 pretén convergir amb la tendència europea del  End of Waste,  impulsant als
municipis i empreses gestores cap a la recollida selectiva de la fracció orgànica i la producció d'un compost
compatible amb el Grup 1 de qualitats, d'acord als requeriments de l'article 22 de la Directiva 2008/98/CE.
Requereix expressament a la Comissió “dur a terme una avaluació sobre la gestió dels bio-residus amb vista
a realitzar una proposta legislativa si fos apropiat", i analitzar “l'oportunitat d'establir requeriments mínims
per a la gestió dels bio-residus i criteris de qualitat pel compost i el digerit de la digestió anaeròbia".

 2.1.4.- Reial Decret 1528/2012 sobre SANDACH

La gestió i tractament dels residus englobats com SANDACH es regula pel RD 1528/2012 de 8 de novembre,
pel qual s'estableixen les normes aplicables als subproductes animals i els productes derivats no destinats al
consum humà, en el qual es trasllada el Reglament 1069/2009 del Parlament Europeu pel qual s'estableixen
les normes sanitàries aplicables als subproductes animals i els productes derivats no destinats al consum
humà i el Reglament (UE) Nº 142/2011 de la Comissió, de 25 de febrer de 2011, pel qual s'estableixen les
disposicions d'aplicació del Reglament (CE) Nº 1069/2009.

A  les  plantes  de  compostatge  se'ls  exigia  inicialment  disposar  d'un  àrea  tancada  o  un  reactor  de
compostatge tancat que seria de pas obligatori per als subproductes. Però es permet que puguin autoritzar-
se altres sistemes de compostatge a condició que tot el material en procés aconsegueixi els paràmetres de
temps i temperatura exigits (70ºC de tot el material durant almenys una hora); a més hauran de complir
amb la resta dels requisits del Reglament (UE) Nº 142/2011.

Mentre que la Comissió no desenvolupi una normativa específica l'autoritat competent podrà autoritzar
altres requisits de tractament que garanteixin un efecte equivalent quant a la reducció de patògens en el
cas  de  residus  de  cuina  de  categoria  3  o  mescla  d'aquests  amb  fem,  contingut  del  tub  digestiu,  llet,
productes làctics, calostre, ous i ovoproductes i els denominats “antics aliments” (article 10 apartat f) del
Reglament (CE) nº 1069/2009). 

Dins de les categories de residus classificats com SANDACH, només alguns dels residus englobats en les
categories 2 i 3 poden ser gestionats mitjançant processos biològics de compostatge i/o digestió anaeròbia
per produir fertilitzants orgànics, sempre complint els requeriments establerts en el Reial Decret 506/2013
de productes fertilitzants. D'aquesta forma hauran d'aconseguir l'eliminació de patògens immediatament
després de la transformació (Enterococos i Escherichia coli) i durant l'emmagatzematge (Salmonella).

Quant al tractament dels residus biodegradables de cuines i restaurants recollits selectivament (LER 20 01
08), el RD 1528/2012 disposa específica i textualment que:

Fins que la Comissió europea adopti mesures específiques d'aplicació, les autoritats competents podran
autoritzar l'ús de requisits especials diferents als establerts en l'epígraf 2, a condició que garanteixin un
efecte  equivalent  respecte  a  la  reducció  de  patògens,  quan  els  SANDACH  emprats  en  la  planta  de
compostatge consisteixin en:
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a) Residus de cuina, o

b)  Residus de cuina barrejats amb fem, contingut del tub digestiu separat del tub digestiu, llet,
productes  làctics,  productes  derivats  de  la  llet,  calostre,  productes  a  força  de  calostre,  ous,
productes  derivats  de  l'ou  o  subproductes  animals  contemplats  en  l'article  10,  lletra  f)  del
Reglament (CE) n.º 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre, que s'hagin
transformat conformement al que es disposa en l'article 2, apartat 1, lletra m) del Reglament (CE)
n.º 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004.

 2.1.5.- Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de l'illa de Mallorca

El Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de l'illa de Mallorca és el marc normatiu local de
referència per a l'adequada gestió dels residus urbans, on la fracció orgànica n'està inclosa. La revisió del
PDS  de  Residus  de  l'any  2006  modifica  el  document  aprovat  l'any  2000,  en  l'horitzó  temporal  de
l'assoliment d'objectius, el model de recollida selectiva i adaptant-se a les noves condicions tècniques del
moment.

Pel que fa al compostatge, ens interessa com defineix el PDS la matèria orgànica i les restes de podes:

– Fracció orgànica dels residus urbans o municipals (FORM), que comprèn els residus orgànics propis
de la llar, que es produeixen principalment a les cuines en la manipulació, preparació, i consum del
menjar,  i  també  els  residus  provinents  de  generadors  singulars  com  els  mercats  municipals,
restaurants,  hotels,  grans superfícies,  etc.  També s'inclouen en aquesta categoria els residus de
podes.

– Residus de podes, residus de naturalesa vegetal generats i recollits a jardineria o treballs silvícoles
ja sigui a nivell privat o públic.

El Pla també defineix les competències de cada administració. Tot i que correspon als MUNICIPIS la recollida
en  massa  i  selectiva  dels  residus  urbans  i  obligatòriament  el  seu  transport  fins  a  les  estacions  de
transferència o plantes de tractament, en el cas de la FORM és competència del CONSELL DE MALLORCA.
N'és també competència el tractament unitari i integrat de tots els residus contemplats en el PDS.

Per als residus de poda:  “Per al seu ús com a suport vegetal a les plantes de compostatge que preveu el
present PDS, el Govern de les IB, els Ens locals, altres Administracions públiques i els generadors signgulars
qualificats  transportaran  els  residus  de  podes  procedents  de  seves  activitats  públiques  o  privades
(jardineria, neteja viària, i de boscos, etc.) a les següents instal·lacions [...]”

En conjunt, defineix també on es tractarà aquesta matèria orgànica: dues plantes de compostatge i una
planta de metanització per la fracció orgànica. En té en compte el seu disseny i la descripció detallada dels
processos que patiran aquests materials fins a convertir-se en compost. 

L'Article  9  diu  que  els  ajuntaments  fomentaran  el  compostatge  domèstic  i  que  “podran  posar  en
funcionament plantes de compostatge de titularitat pública per a ús exclusiu en el seu àmbit municipal per
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tal de fomentar el compostatge domèstic de la fracció orgànica dels residus municipals recollits de forma
selectiva.”. En cap cas es parla de compostatge privat a gran escala.

Actualment  la  concessió  del  tractament  d'aquests  i  tots  els  altres  residus  de  l'illa  de  Mallorca  és  de
l'empresa  TIRME.  Aquesta  genera  compost  a  5  plantes  de  compostatge.  El  fet  de  que  s'emprin  llots
procedents  d'EDAR municipals  en  el  procés  de compostatge fa  que el  resultat  no  es  pugui  aplicar  en
Agricultura ecològica.

 2.1.6.- Llei 12/2016, d'avaluació d'impacte ambiental de les Illes Balears

La  llei  recentment  aprovada  que  regula  el  procediment  i  els  projectes  susceptibles  d'una  avaluació
d'impacte ambiental (AIA) a la nostra comunitat,  especifica que els projectes de tractament i  gestió de
residus ho són, però que poden o bé requerir d'un AIA completa, o bé només simplificada. 

L'AIA completa serà requerida per a projecte de l'Annex 1, Grup 6, punt 2 “Instal·lacions de tractament de
residus  no perillosos  que facin  operacions  d'eliminació  de  la  D1 a la  D2 de  l'annex 1  o  operacions  de
valorització de la R1 a la R11 de l'annex 2 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats,
amb una capacitat de tractament superior a 50 t/dia.” 1

1  Els annexes I i II de la Llei 22/2011 es desglossen de la forma següent:

ANEXO I

Operaciones de eliminación

D 1 Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.).
D 2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos en el suelo, etc.).
D  3  Inyección  en profundidad (por  ejemplo,  inyección  de residuos  bombeables  en pozos,  minas  de sal  o  fallas  geológicas

naturales, etc.).
D 4 Embalse superficial (por ejemplo, vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, estanques o lagunas, etc.).
D 5 Depósito controlado en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas separadas, recubiertas

y aisladas entre sí y el medio ambiente).
D 6 Vertido en el medio acuático, salvo en el mar.
D 7 Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino.
D 8 Tratamiento biológico no especificado en otros apartados del presente anexo que dé como resultado compuestos o mezclas

que se eliminen mediante cualquiera de las operaciones numeradas de D 1 a D 12.
D 9 Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del  presente anexo y que dé como resultado compuestos o

mezclas  que  se  eliminen  mediante  uno  de  los  procedimientos  numerados  de  D  1  a  D  12  (por  ejemplo,  evaporación,  secado,
calcinación, etc.).

D 10 Incineración en tierra.
D 11 Incineración en el mar.*
D 12 Almacenamiento permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.).
D 13 Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones numeradas de D 1 a D 12.**
D 14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones numeradas de D 1 a D 13.
D 15 Almacenamiento en espera de cualquiera de las  operaciones numeradas de D 1 a D 14 (excluido el  almacenamiento

temporal, en espera de recogida, en el lugar donde se produjo el residuo).***

ANEXO II

Operaciones de valorización

R 1 Utilización principal como combustible u otro modo de producir energía.*
R 2 Recuperación o regeneración de disolventes.
R 3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidos el  compostaje y otros

procesos de transformación biológica).**
R 4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.
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Per altra banda, les plantes de compostatge podrien considerar-se per a AIA reduïda les que entrassin dins
el Grup 5, punt 2, de l'Annex 2, Altres indústries, “indústries de qualsevol tipus quan  produeixin residus
líquids que no s'evacuïn a través de la xarxa de clavegueram”. 

També aquelles plantes de compostatge que entrassin dins del Grup 6, punt 1, de Projectes de gestió de
residus, “instal·lacions de tractament de residus no perillosos que facin operacions d'eliminació de la D1 a la
D12 de l'annex 1 o operacions de valorització de la R1 a la R11 de l'annex 2 de la Llei 22/2011, de 28 de
juliol, de residus i sòls contaminats, que no es desenvolupin a l'interior d'una nau al polígon industrial i no
estiguin incloses en l'annex 1 d'aquesta llei”.

 2.1.7.- Reglament CE 834/2007 de la Producció Agrària Ecològica

El Reglament CE 834/2007 del Consell de 28 de juny de 2007 sobre producció i etiquetat dels productes
ecològics i pel que es deroga el Reglament CEE 2092/91 especifica al seu article 12 que “b) La fertilidad y la
actividad biológica del suelo deberán ser mantenidas o incrementadas mediante la rotación plurianual de
cultivos que comprenda las leguminosas y otros cultivos de abonos verdes y la plicación de estiércol animal
o materia orgánica, ambos de preferencia compostados, de producción ecológica.”

El Reglament també restringeix la quantitat de metalls pesats d'aquest compost i en prohibeix l'existència
de fangs de depuradora en aquest.

R 5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.***
R 6 Regeneración de ácidos o de bases.
R 7 Valorización de componentes utilizados para reducir la contaminación.
R 8 Valorización de componentes procedentes de catalizadores.
R 9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites.
R 10 Tratamiento de los suelos que produzca un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos. 
R 11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones numeradas de R 1 a R 10.
R 12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R 1 y R 11. Quedan aquí

incluidas operaciones previas a la valorización incluido el tratamiento previo, operaciones tales como el desmontaje, la clasificación, la
trituración,  la  compactación,  la  peletización,  el  secado,  la  fragmentación,  el  acondicionamiento,  el  reenvasado,  la  separación,  la
combinación o la mezcla, previas a cualquiera de las operaciones enumeradas de R 1 a R 11.

R 13 Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R 1 a R 12 (excluido el almace 
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 2.2.- De caire agrari

 2.2.1.- Paper de la matèria orgànica a un sòl

Davant els reptes de la seguretat alimentària, el Canvi climàtic i la conservació de la fertilitat dels sòls, és
necessari prendre mesures per gestionar de la forma més eficient i sostenible els recursos naturals a través
de diverses estratègies, sent el reciclatge de la matèria orgànica una de les més importants.

Una condició de fertilitat del sòl és l'elevat contingut que pugui presentar en matèria orgànica, pel seu
paper en la millora de l'estructura, l'augment de la retenció d'aigua i nutrients, i l'intercanvi d'aquests entre
el complexe argilo-húmic i els sistemes radiculars de les plantes.

S'entén com a matèria orgànica qualsevol material d'origen animal o vegetal que torna a la terra després
d'un  procés  de  transformació  a  càrrec  de  multitud  d'éssers  vius.  Al  final  d'aquesta  descomposició  els
elements orgànics han passat a formes minerals, a disposició dels vegetals, però durant el procés és quan es
donen altres fenòmens millorants d'una terra (porositat, tamponant del pH), el qual fa idònia la màxima en
agricultura ecològica que diu «la fertilització en agricultura ecològica cerca alimentar la terra,  i  aquesta
alimentarà les plantes».

Una terra es pot aprovisionar de matèria orgànica per les vies naturals (simple deposició de fulla, restes de
collita,  animals  morts,  excrements,  etc.)  i  per  l'acció  de  l'agricultor.  Les  tècniques  en  aquest  cas  són
múltiples, des de la sembra d'adobs verds per a la seva incorporació posterior, fins a l'aplicació directa de
fems prèviament recollit a un lloc diferent.

 2.2.1.1.- La matèria orgànica i les terres de cultiu a Mallorca

La matèria orgànica a les nostres illes parteix amb una sèrie de factors que li poden anar en contra: 

-  Els  sòls  són bàsics  amb alts  continguts  de calcària  activa,  que “crema” molt  aviat  tot  dipòsit
orgànic.

- Les baixes pluviometries no permeten un sòl molt actiu.

- El continu descens de ramat i els límits geogràfics fan difícil trobar tota la matèria orgànica que
hom voldria.

Paral·lelament, segons de quin cultiu parlem, és factible una aplicació d’adob orgànic o no és viable. Per a
cultius intensius com l’hortalissa, molt demandant de fems, surten a compte aplicacions de fins a 50 t/ha;
en canvi, per als extensius, cereals o fruits secs, la planificació d’adobament ha de ser una altra (de forma
paral·lela convé tenir en compte els màxims de 170 kg N/ha i any que permet el Reglament 889/2008, per
prevenir contaminació d'aigües subterrànies).

Els tipus de sòls predominants a l'illa són:
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– Terres de call vermell: destaquen per l'abundància d'òxids de ferro (d'aquí el seu color vermell),
baixes concentracions de calç i alt contingut en argiles, el que li confereix major equilibri nutricional.
Les trobam sobretot pel migjorn de l'illa, encara que està escampat per la resta fent com a clapes.
Són  sòls  descarbonatats  que  han  perdut  l'excés  de  calç,  però  també  es  tracta  de  sòls  molt
erosionats amb poca profunditat de terra. Els productes agraris que en surten són  de millor qualitat
atès que els nutrients s'aprofiten millor. El problema d'aquests sòls és la falta d'humitat per la poca
fondària de terra, sent els primers que es ressenten quan hi ha escassesa de pluges. Per això no
solen ser  sòls  emprats  per  cultivar  cereals,  i  sí  molt  aptes  per  fructicultura  de secà  i  vinya,  al
disposar d'un sistema radicular més potent. Les terres de call vermell tenen roca sòlida abaix, amb
macs i graves despreses pels horitzons. El ramat oví de migjorn que pastura sobre call vermell dóna
formatges gustosos i consistents.

– Terres  argiloses,  segons  nom  popular:  terres  amb  material  original  format  per  margues  (roca
formada per sediments més o manco dura) que, contràriament al seu nom popular, tenen poca
argila i més llims. Són de pitjor fertilitat, amb baixa concentració de ferro però amb bona capacitat
al fons per emmagatzemar aigua. Són les terres indicades per cultius de secà, i poden tenir color
blanquer o tonalitats més fosques, en funció de la matèria orgànica que tengui. A terres argiloses hi
ha poca pedra, no hi ha roca gairebé, conseqüentment, no hi ha paret seca a la vista.

– Terres negres: són les que tenen alta concentració de matèria orgànica. Només les trobam a les
primeres capes de zones forestals denses.   

 2.2.2.- Les tècniques de fertilització orgànica

 2.2.2.1.- En cultius extensius

El cultiu que predomina a les Balears és l’anomenat cultiu extensiu, que engloba les espècies herbàcies,
cereals  i  lleguminoses per  aprofitament de gra,  pastura o garba de civada, i  les arbòries  com ametler,
garrover,  figuera i  olivar.  El  maneig tradicional  cerca un major aprofitament de la  superfície combinant
ambdós grups, donant cabuda a un tercer element que és el ramat. 

L’arbre compta amb un sistema radicular profund i extens que li permet explorar capes fondes i extreure
nutrients de llocs on no hi arriben les espècies herbàcies, que exploren el primer gruix de terra i actuen
d’una forma més temporal.  La combinació és encertada tenint en compte les limitacions de les nostres
terres, encara que acota les produccions si les comparam amb gestions a altres zones de la península, on
cerquen elevada productivitat en règim de monocultiu.

L’ametler retorna al sòl les fulles i  les clovelles, això suposa una aportació mínima de matèria orgànica,
nul·la si el ramat es menja la fulla i si el pagès no torna a la finca o no reparteix les restes de la peladora.

El rostoll que deixa el cereal o el llegum una vegada collit el gra suposa una font acceptable de matèria
orgànica;  alguns  estudis  parlen  d’increments  notables  de  fracció  orgànica  a  aquelles  finques  on  no
s’enduien ni cremaven el rostoll. Per exemple, aportar palla durant vint anys suposa passar de 0'8 a 1'6% de
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matèria orgànica; a més, la palla conté un percentatge important de potassi. Si es treuen les bales de palla o
de garba d’avena de la finca aquesta restitució desapareix. 

Normalment la finca d’extensiu inclou caps de bestiar, sobretot oví, encara que també pot ser porcí o boví
(més  donat  a  Menorca).  Llavors  la  restitució  orgànica  dependrà del  nombre de  caps  amb relació  a  la
superfície de sembra i de la gestió dels dipòsits a sestadors, solls i similars. Els fems recollits amb palla o alga
poden ser importants però mai són suficients per a tota una explotació d’aquest tipus.

Una xifra orientativa d’aportació mínima de matèria orgànica per mantenir la fertilitat està al voltant de les
5 t/ha i any. És molt poc i bàsicament són les restes inherents dels cultius de secà (sense rostollades), però
així i tot moltes parcel·les no arriben a aquest mínim, principalment les més empobrides: rotes, terrenys de
muntanya, etc. S’ha de tenir en compte que, contràriament al que passa en el cas dels minerals, l’evolució
orgànica constant d’un sòl no permet xerrar d’extraccions.  

Els adobs verds

La  tècnica  de  l’adobament  en  verd  cerca  incorporar  al  sòl  on  han  crescut  les  plantes  –sembrades  o
espontànies–  una  aportació  orgànica  i  mineral.  Realment  el  que  s’aconsegueix  és  aportar  biomassa
generada per  fotosíntesi.  També permet  el  pas  de nutrients  a  formes disponibles,  ja  que els  minerals
retornats per la planta han estat prèviament extrets del mateix lloc. I tan important com el que s’ha citat és
l’activitat microbiana que suposa una terra coberta de verd i el posterior enterrament; els exsudats de les
arrels  i  dels  microorganismes augmenten l’estabilitat  dels  agregats  del  sòl  i  mobilitzen minerals.  Altres
beneficis són la retenció de nutrients, la millora d’estructura, etc.

La rotació de cultius

Una tècnica poc abusiva amb la terra consisteix en l’alternança de cultius al llarg de distintes temporades. El
monocultiu continuat la desgasta molt, i la desequilibra perquè n’aprofita un mateix estrat i uns mateixos
continguts. En canvi amb la rotació s’exploren distints nivells, es deixen distintes restes i s’extreuen diversos
nutrients. A més, per al cerealicultor ecològic és també una bona mesura per tenir controlada la vegetació
espontània. Existeixen exemples de rotacions tradicionals, encara emprades a les terres de l'illa.

Adobs orgànics comercials

Al mercat hi ha un gran ventall d’esmenes orgàniques. Normalment es tracta de fems animals enriquits amb
subproductes de la indústria de carn (farina d’ossos, farina de plomes, de potons, de peix, de corn, etc.) que
aporten  algun  mineral  concret.  La  conveniència  d’aquests  adobs  va  lligada  al  preu  que  ens  surti  per
hectàrea. Es tracta d'una forma per aportar nutrients en forma orgànica, però el preu condiciona el seu ús
repetit per grans extensions.
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Compostatge per a cultius intensius

L’adobament orgànic dels cultius intensius es basa en els fems animals. Entenem cultius intensius aquells
que concentren producció en l'espai i es suporten pel reg. Els fems animals per a ús en Agricultura Ecològica
poden provenir de qualsevol ramat de gestió extensiva, el que facilita el seu accés, però Mallorca pateix
d'una carència crònica i no existeix una activitat ramadera tan important com per assegurar la disponibilitat
de fems per aquells pagesos que ho demanen.

Els fems frescs has de passar per un procés de compostatge previ a la seva incorporació a la terra. Més
endavant es descriu el procés.

 2.2.3.- Càlcul teòric de les necessitats d'adob orgànic a les terres de Mallorca

Una vegada citades totes les tècniques de fertilització orgànica que es desenvolupen a Mallorca i a la resta
de les Balears,  i  esmentada la  situació de carència permanent de recursos  orgànics en tots els  cultius,
podem tenir una idea prou precisa de la importància d'aprofitar al màxim tot el material orgànic de què
puguem disposar. Pel cas que ens ocupa, el generat per l'activitat turística als menjadors i restaurants d'un
hotel.

A fi d'il·lustrar la importància que suposaria comptar amb gran part dels residus orgànics generats per la
planta  hotelera  a  l'illa  de  Mallorca,  incloem  aquí  un  apartat  de  les  necessitats  teòriques  en  matèria
orgànica pels diferents cultius declarats d'alta pel CBPAE. 

Cal assenyalar que aquest càlcul no té en compte els costos de transport i aplicació de tals quantitats així
com altres paràmetres, just vol reflectir l'escassesa de tal recurs. S'ha de tenir en compte, a més, que càlcul
real necessita conèixer els marcs de plantació,  el tipus de terra per a cada cas, la gestió més o manco
intensa, i un llarg etcètera, pel que les següents xifres són purament hipotètiques.
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Tipus de cultiu Superfície conrada declarada AE a
Mallorca (Ha)

Aportació mínima (tn) Total (tn)

Cereal i llegum 3.599,49 7 25.196,43

Fruits secs 3.332,03 7 23.324,21

Hortalissa 94,76 15 1.421,40

Cítrics 44,46 15 666,90

Fruiters en reguiu 152,13 15 2.281,95

Olivar 584,31 10 5.843,10

Vinya 521,96 10 5.219,60

Pastures i farratges 11.893,33 7 83.253,31

Total 20.222,472 147.206,90

La  demanda teòrica (insistim amb l'adjectiu)  i  ideal  de matèria  orgànica  pels  cultius  declarats  en AE a
Mallorca seria, a l'any, de 147.207 tn. Ara bé, si ens cenyim únicament als terrenys que estan en producció
permanent, deixant les pastures i farratges per exemple, la quantitat de compost es redueix a 63.953 tones.

2 A data d'octubre de 2016, la darrera estadística que s'ha publicat, les Illes Balears comptaven amb un total de
29.029,27 hectàrees, entre terrenys de cultiu i terrenys forestals. Pel cas concret de Mallorca, l'illa té un 9,71% de
Superfície Agrària Útil inscrita en AE.
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 3 .-  OBJECTIUS

El principal objectiu de la present memòria és avaluar la idoneïtat de les restes orgàniques de menjador i
restaurant d'una cadena hotelera per al seu compostatge i posterior ús com a fertilitzant en Agricultura
Ecològica.

Aquest es centra en tres aspectes: tècnics, econòmics i formatius.

Objectius tècnics:

1. Determinar les millors condicions de procés de compostatge en les condicions reals de treball en
planta respecte al tipus de residu a tractar, l'estructurant disponible i la zona on es desenvoluparia
la planta.

2. Determinar els mitjans mínims imprescindibles per dur a terme el  maneig d'aquests residus en
condicions d'eficiència de procés i de compliment de les exigències legals.

3. Estudiar la possibilitat d'extrapolar l'experiència a unes majors dimensions en quant a material i
instal·lacions que signifiquin un recurs real pels agricultors de l'illa.

4. Obtenir un compost a partir d'aquests residus que pugui ser analitzat per determinar quins serien
els seus millors usos i potencial demanda a l'illa.

Objectius econòmics:

1. Obtenir les dades d'eficiència de procés, necessitats tècniques i de personal que permetin estimar
els costos de tractament d'aquest tipus de residus en una planta de compostatge a escala.

2. Valorar el compostatge com a una alternativa real a l'actual gestió dels bio-residus a Mallorca, i per
extensió, a les Illes Balears.

Objectius formatius:

1. Tant el procés de compostatge com la gestió d'una planta precisen d'una formació i adquisició de
coneixement  previ  per  part  dels  operaris.  El  desenvolupament  d'aquesta  prova  a  escala  real
permetria oferir una oportunitat de formació pràctica (fonamentalment) i teòrica, tant per a les
persones presents en el maneig i en el monitoratge continuat de la prova, com per a altres agents
en relació.
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 4 .-  ACTORS IMPLICATS

Els actors implicats en el projecte pilot en qüestió apareixen de diferents sectors de la societat mallorquina
però  amb  un  objectiu  comú:  revaloritzar  els  residus  orgànics  d'hotel  per  convertir-los  en  un  recurs
aprofitable a les finques ecològiques. 

Cadena GARDEN hotels:  empresa hotelera que ha impulsat originalment la idea de l'experiència
pilot de compostatge de les restes de menjar que es produeixen al seu hotel Playa GARDEN, ubicat a
Platges  de  Muro.  S'encarrega  de  la  recuperació  de  les  restes,  separació  d'altres  elements  no
orgànics (per tant, no susceptibles de compostatge) i depòsit a contenidors.

Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Mallorca (APAEMA): APAEMA és l'associació
que agrupa a agricultors i ramaders que practiquen agricultura ecològica a Mallorca. APAEMA ha
pres part de les reunions amb l'administració a fi d'assegurar els termes legals de l'experiència,
participa de la coordinació tècnica del projecte, la interpretació de dades de les piles i la redacció
final de la present memòria.

Associació Estel de Llevant:  es tracta d'una associació que aten a malalts mentals del llevant de
Mallorca. Entre les seves funcions està la de formar i ocupar els seus usuaris a fi de que tenguin el
màxim d'oportunitats laborals. A tal efecte, una de les branques es dedica a la jardineria així com
altres serveis relacionats amb el medi ambient. L'associació conta amb els hivernacles i les naus
d'un antic centre de jardineria, Can Adrover, a Manacor, que és on es realitza tota l'experiència
pilot. Estel de Llevant aporta els seus usuaris i tutors per a realitzar les tasques de recepció dels
contenidors, l'aixecament del material en piles i la presa de dades (humitat, temperatura, lixiviats,
etc.) per fer el seguiment.

Amics de la Terra: entitat ecologista, subseu de l'agrupació internacional Friends of the Earth, que
treballa per al foment del respecte cap al medi ambient i la sostenibilitat. Entre els seus objectius es
troba la reducció, el reciclatge i  el re-aprofitament dels residus com a recurs, com és el cas del
compostatge casolà de la fracció orgànica, del qual n'ha fet tallers i xerrades al respecte. 

Ramón Plana González-Sierra, Consultor en tractaments biològics de residus orgànics: ha assistit als
primers dies de recepció del material assessorant a la resta d'actors en la confecció de les piles,
interpretació de dades i ajuda a la redacció final de la present memòria.

El projecte sorgeix durant la col·laboració entre GARDEN Hotels i APAEMA per a la incorporació d'aliments
ecològics locals a l'hotel Playa GARDEN (Muro). Al projecte s'hi incorpora Estel de Llevant, per a l'execució
del compostatge pròpiament dit, a més d'Amics de la Terra i Ramón Plana, per l'experiència que poden
aportar en el projecte.
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 5 .-  METOLOGIA APLICADA

 5.1.- Mètode de compostatge

La gestió eficient d’un producte orgànic s’anomena compostatge, que cerca optimitzar totes les possibilitats
dels productes compostats i enriquir-los amb altres elements orgànics que d’altra manera no es potencien
d’igual forma.

La tècnica de compostatge és una afinació concentrada dels processos naturals  de degradació orgànica
observables a sistemes no tocats. L’actual metodologia que ampliam aquí és una millora tècnica de gestions
anteriors.  Cultures passades la treballaven, al s.  XIX ja se la tenia en compte a escala  de productivitat,
s’adapta a tots els formats i dimensions de finca i és la mateixa que empren les plantes de compostatge. 

El procés és una transformació biològica termòfila, és a dir, que hi intervenen microorganismes i la seva
activitat desprèn calor. Al llarg del procés es redueix el pes i el volum per fuita de gasos. Necessitam partir
d’unes condicions  específiques de  temperatura,  aire,  humitat  i  altres  a  fi  d’afavorir  la  intervenció  dels
microorganismes.

El compostatge passa per dues fases que se superposen:

– descomposició: en què predomina l’activitat biològica de transformació, desapareixen les molècules
més fàcilment degradables i s’oxida la cel·lulosa i la lignina. La temperatura s’incrementa fins els
70ºC que, en funció de les girades i la humitat, es manté diverses setmanes.

– maduració: en què el producte s’estabilitza i deixa d’emetre tanta calor, que davalla gradualment.
Apareixen altres organismes que continuen degradant matèria. La fase dura entre 5 mesos i un any.

Quins són els factors de partida?

a) La naturalesa del substrat: no sortir d’1 i 5 cm de gruix (si és massa fi no deixa passar l’aire, si és
massa  gruixat  no  es  podreix  bé);  intentar  ficar-hi  distintes  textures,  conèixer  l’estat  de
descomposició, si són molt frescs o no (a vegades un fems ja està madur, ja se pot aplicar al camp);
conèixer l’origen, la composició i el contingut en nutrients (com és clar, al compost no apareixen
altres elements que els que hi hem ficat, la riquesa nutritiva dependrà del material que emprem).

b) Temperatura: s’ha d’aconseguir arribar a unes temperatures entre 65 i 70ºC, perquè així asseguram
un material final higiènic, sense llavors, patògens o restes de fitosanitaris. Hi arribarem en funció
del volum de la pila, que al manco hauria de ser de 800 kg pel cap baix o un metre cúbic. Si s’ha fet
bé, als dos dies ja s’encalenteix fort, si no parteix pot ser per deficiències en la mescla (relació C/N,
falta  d’humitat).  Pot  succeir  que  superi  els  70ºC,  llavors  s’ha  de  refredar  amb aigua.  Amb  un
termòmetre es pot anar vigilant, i en veure que decau és el moment de girar la pila amb la pala del
tractor,  o a mà si  el  volum ho permet.  La nova mescla farà pujar de nou la  temperatura,  però
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aquesta no es mantindrà tant de temps ja. Un volteig és el mínim. Com més en facem, més aviat
madurarà la pila.

c) Humitat: quan muntam la pila hi hem d’afegir molta d’aigua, devers un 40-60% del volum, dependrà
del material si és molt gruixat o ja conté aigua. Després és convenient anar regant la pila durant les
3 primeres setmanes. Hem de pensar que sense aigua els microorganismes alenteixen l’activitat.

d) Aireig: la presència d’aire és essencial i hem d’aconseguir que n’hi hagi fins al cor de la pila. Per això
és convenient mesclar materials amb distintes textures (alerta amb productes com gespa o fems
fresc, que compacten molt). Les mides que asseguren presència uniforme d’aire són: 2 m d’ample x
1,5 m d’alçada (quan l’elaboram pot ser més alt, després s’encongirà) x la llargada que vulguem. La
mala olor és indicativa que hi  ha podriment anaeròbic.  També hi  ha l’opció de col·locar com a
xemeneies que arribin al centre. Quan el voltejam, li  estam renovant l’aire. Si  observam taques
blaves a l’interior és indicatiu de mala fermentació.

e) Relació  C/N: aquest  és  el  paràmetre  de més difícil  preparació.  Tot  i  que hi  ha  altres  relacions
d’elements d’interès (N/P, C/P, C/S), la que calculam per a una correcta mescla de materials és la
C/N. El que ens indica la relació carbó/nitrogen és la capacitat d’un material per descompondre’s, i
com més alta és la relació (és a dir, com més quantitat d’àtoms de carbó per unitats de nitrogen fan
falta als microorganismes per atacar el carbó) més temps necessita per podrir-se. Per exemple, la
palla seca tarda molt a podrir-se, té una relació C/N prou alta, de 110; en canvi per a l’ortiga fresca,
és de 14 i en poc temps es desfà. Per a un bon enteniment, aquesta relació ens indica la quantitat
de material amb teixit semirígid (lignina i cel·lulosa) que es podrirà bé amb fems i herba verda. Al
principi no queda més remei que fer alguns càlculs per conèixer la relació C/N de la pila que volem
aixecar, perquè condiciona la velocitat del compostatge i la temperatura. El nombre ideal és entre
25 i 35. 
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 5.2.- Procediment aplicat

El procediment contempla les següents passes:

- Recuperació i dipòsit

- Transport

- Recepció

- Confecció de les piles de compost

- Gestió i seguiment

 5.2.1.- Residus i materials complementaris

Per a la realització de la prova s'han utilitzat tres tipus de residus orgànics:

 Restes de menjar del menjador i la cuina del Playa Garden Hotel & Spa, situat a la Platja de Muro, al
nord-est de la illa de Mallorca. Aquests residus van ser recollits i emmagatzemats diàriament durant
tot el mes d'octubre de 2016 i transportats fins a la zona on es realitzava la prova cada dos dies. Es
recollia directament en contenidors de 1.100 litres, sense necessitat d'ús de cap tipus de borses
(figura  1).  Suposava  el  residu  “problema”  que  s'havia  de  tractar  en  la  prova  mitjançant
compostatge.  Aquestes  restes  provenen  dels  plats  dels  clients  de  l'hotel  i  hi  pot  haver  restes
vegetals (arròs, pasta, pa, verdura, fruita, etc.) i restes càrniques (ja siguin rostits, torrats, bollits,
etc.). Els materials impropis no orgànics (envasos, coberts, plàstics, etc…) van ser separats i pesats,
sent un total de l'1,2% de totes les restes de menjar gestionats en la prova.

 Llit de fem de cavall barrejat amb palla d'una quadra prop de la finca on es va realitzar la prova. Es
tractava d'un residu fresc, homogeni i net d'impropis (figura 1). Aquest residu es va emprar com a
material complementari, principalment perquè fos una aportació de nitrogen al compost final.

 Restes de podes de l'Ajuntament de Son Servera i l'empresa COEXA que, una vegada triturades, es
van utilitzar com a material complementari i/o estructurant (figura 1).
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 5.2.2.-  Zona de treball

La prova es va realitzar en els terrenys de la Associació Estel de Llevant en Ca’n Adrover (Manacor), on es
disposa d'una superfície apropiada, sòl compactat i punts d'aigua per al reg de les piles.

 5.2.3.- Eines i equips de treball

Pel maneig dels diferents residus i completar les tasques a realitzar s'han emprat diferents eines, des de
pales, forces i carretons per als trasllats i muntatge de les piles; fins a un motocultor per al barrejat de les
restes de menjar amb el estructurant i el fem (figura 2).
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Figura 1: Materials orgànics empleats en la prova. Esquerra, restes de menjar del restaurant i cuina de l'hotel. Centre,
fem de cavall barrejat amb palla. Dreta, restes vegetals com a font de material estructurant.

Figura 2:  Eines utilitzades en el barrejat de materials, muntatge, maneig i monitoratge de les piles. 



Tots els voltejos de les piles es van realitzar mitjançant una pala retro.

Els regs, quan van ser necessaris, es van realitzar mitjançant mànegues emprant aigua de la xarxa municipal.

El mesurament de temperatura es va realitzar amb un termòmetre d'acer inoxidable, analògic, amb una
longitud de 400 mm, especial per a compostatge (figura 2).

 5.2.4.- Recepció del material

La prova pilot s'inicia l'1 d'octubre de 2016, i finalitzarà el 31 de gener de 2017. Durant aquests mesos es
porten les restes de menjador recollides per l'Hotel Garden (Platja de Muro) a les instal·lacions d'Estel de
Llevant (Manacor), que conta amb una extensió de terra petjada idònia per a la recepció del material i la
confecció de les piles.

Un camió grua fa el transport cada dos dies de l'hotel a Estel de Llevant.

 5.2.5.- Piles de compostatge

Es van formar tres piles de compostatge amb diferents característiques per complir amb els objectius de la
prova (convé indicar aquí que el material condicionant ha estat l'estructurant).

 Pila A: formada amb els residus orgànics recollits a l'hotel entre els dies 1 i 10 d'octubre. Aquesta
pila va utilitzar els tres materials residuals en una proporció volumètrica de mescla d'1:1:1 (residus
de cuina : fem amb palla : estructurant). 

 Pila B: formada amb els residus orgànics recollits a l'hotel entre els dies 11 i 19 d'octubre. Aquesta
pila  només  va  rebre  les  restes  de  menjar  i  el  material  vegetal  estructurant  en  una  proporció
volumètrica de mescla 1:2 (residus de cuina:estructurant). 

 Pila C: formada amb els residus orgànics recollits a l'hotel entre els dies 20 i 31 d'octubre. Com la
pila B només va rebre restes de menjar i material vegetal com estructurant, però en una proporció
volumètrica de mescla de parts iguals, 1:1.

Cada  contenidor  que  arribava  a  la  planta  estava  cubicat,  de  tal  manera  que  coneixent  l'altura  que
aconseguia el residu que transportava es podia estimar fàcilment el  seu volum. D'aquesta forma es va
determinar el volum de restes de menjar que s'anava aportant a cada pila. Coneixent la densitat de tots els
materials emprats es va calcular la massa de cadascun (taula 1).

Els  materials  impropis que arribaven amb les restes de menjar eren separats manualment i  pesats per
calcular el seu percentatge.
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Pila A Pila B Pila C TOTAL

Restes de menjar

Volum (L) 6.135 3.795 4.819 14.749

Massa (kg) 3.988 2.467 3.130 9.585

Fem amb palla

Volum (L) 6.129 - - 6.129

Massa (kg) 4.290 - - 4.290

Estructurant vegetal

Volum (L) 6.129 7.578 4.810 18.517

Massa (kg) 1.839 2.273 1.443 5.555

Impropis no-orgànics

Massa (kg) 29 39,1 44,5 112,6

% respecte a les restes de menjar 0,7% 1,6% 1,4% 1,2%

Taula  1:  Quantitats  (massa  i  volum)  dels  materials  emprats  en  la  constitució  de  cadascuna  de  les  tres  piles  de
compostatge. S'inclouen els materials impropis presents en les restes de menjar procedents de l'hotel.

 5.2.6.- Formació de les piles

Sobre la superfície s'escampa la quantitat de material estructurant que és mesclarà amb l'aportació de
restis de menjador del dia (figura 3). S'hi aboquin damunt aquestes restes i amb un motocultor és mesclen
(figura 3).
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Posteriorment, els usuaris de l'associació aixequen la pila manualment, donant-li  una altura aproximada
d'1,5 metres. Segons la humitat del material s'hi afegeix aigua de forma que s'asseguri humitat uniforme
per tota la pila. Després de cada operació es deixa tapada amb una malla anti-herba (figura 4). Aquesta creix
en longitud durant els dies que es forma cada pila.
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Figura  3:  Recepció  i  condicionament  dels  residus.  Imatges  superior  esquerra  i  dreta,  bolcat  dels
contenidors amb restes de menjar sobre el llit de estructurant. Imatge inferior esquerra, aportació de
restes vegetals i fem fins a completar la proporció de mescla (Pila A). Imatge inferior dreta, barrejat de
tots els materials.

Figura 4: Aportació de la mescla de residus i estructurant a la pila. Reg de la pila i tapat amb lona semipermeable. 



 5.2.7.- Maneig de les piles

Es realitzen entre 5 i 7 voltejos a cada pila, començant dia 12 d'octubre i finalitzant el 30 de gener. Es fa amb
mecànicament amb la pala d'un tractor.  Mentre es torna a afegir  aigua si  es veu que l'interior s'havia
assecat. 

L'objectiu és mantenir la porositat de la pila i aconseguir que tot el volum de material passi per les mateixes
condicions del procés.

La pila A es volteja els dies 12 i 24 d'octubre, 2 i 30 de novembre, 30 desembre, 30 gener i 17 de febrer.

La pila B es volteja els dies 24 d'octubre, 2, 15 i 30 de novembre, 30 desembre, 30 gener i 17 de febrer.

La pila C es volteja els dies 2, 15 i 30 de novembre, 30 desembre, 30 gener i 17 de febrer.

 5.2.8.- Monitorització de les piles

Cada dia que es treballa en una pila es fa la recollida de dades i impressions de tot el conjunt. 

- S'agafen les temperatures ambiental i de 3 punts diferents de cada pila (interior, exterior i
punt intermig) a 40 cm de profunditat. 

- Es recull el grau d'humitat a partir del mètode de premsat amb la mà i visualment.

- Es pren nota de l'olor (dolç, podrit, àcid, a amoníac) que desprèn.

- Es pren nota de com van minvant el volum de les piles. 

- Es pren nota de la impressió general: lixiviats, larves, aspecte, etc.

A finals de febrer es porten a analitzar per avaluar-ne el contingut agronòmic de cara a fer-ne un ús com a
fertilitzant apte en Agricultura Ecològica. 

De la pila B s'encarrega una analítica completa (matèria seca, matèria orgànica, pH, conductivitat, nitrogen
orgànic, nitrogen amoniacal, fòsfor, potassi, calci, magnesi, ferro, relació C/N, crom, níquel, plom, coure,
zinc, mercuri i cadmi) i una analítica de microbiologia bàsica (E. Coli i salmonel·la).

De  les  piles  A  i  C  s'encarrega  una  analítica  de  valor  agronòmic  (matèria  seca,  matèria  orgànica,  pH,
conductivitat, nitrogen orgànic, nitrogen amoniacal, fòsfor, potassi, calci, magnesi, ferro i relació C/N).

Els resultats arribaran durant la segona quinzena de març, motiu pel qual no es reflecteixen a la present
memòria.
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 6 .-  RESULTATS

 6.1.- Pila A

Aquesta pila va rebre un total de 10.117 kg de materials orgànics (restes de menjar, fem amb palla i restes
de poda com estructurant). Cal considerar que aquesta quantitat no va ser aportada en un sol dia, si no que
es va repartir entre deu dies, amb aportacions cada dos dies (segons arribaven els contenidors amb les
restes de menjar de l'hotel). Es va produir una notable reducció del volum de la pila durant els deu dies en
què es va formar. Sempre es va procurar mantenir una altura mínima de la pila d'1,2 metres i màxima d'1,5
metres, per així  aconseguir conservar la humitat del material i  la temperatura del procés sense afectar
negativament a la porositat, ja que es veuria afectada per la compactació d'una pila massa alta.

En la figura 5 es mostra l'evolució dels principals paràmetres monitoritzats en aquesta pila. És evident que la
mescla inicial de materials que entrava a tractament ho feia en condicions òptimes, ja que la temperatura
mitjana puja en les primeres 24 hores per sobre de 70ºC de forma homogènia.

Figura 5: Evolució dels paràmetres monitoritzats en la Pila A.

La  pila  manté temperatures  termòfiles  (superiors  a  55ºC)  durant  el  primer mes de procés,  amb breus
descensos puntuals degut principalment a pèrdues d'humitat excessives que es corregeixen quan es realitza
el volteig amb reg. 

Hi  ha  un descens de temperatura  important  entorn  del  dia  75  de  prova  a  causa  de  les  fortes  pluges
registrades a la zona. A pesar que la pila estava protegida amb una lona semipermeable, aquesta no pot
evitar les fortes precipitacions de manera continuada i l'aigua va acabar entrant en la pila i afectant-la per
un excés d'humitat. Per corregir aquests episodis s'hauria d'haver voltejat adequadament la pila després
d'aquestes fortes pluges, però al no disposar de la pala mecànica en planta no va poder fer-se i per això la
pila va trigar diversos dies a perdre aquest excés d'humitat i tornar a reactivar el procés (figura 5).
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La pluja també va influir com és evident en les necessitats de reg de la pila. En les primeres setmanes de
prova els regs van ser freqüents però curts, simplement per mantenir la humitat en valors adequats per al
procés biològic. Segons avança la prova i la pila entra en la fase de maduració la pèrdua d'humitat és més
lenta (sense explicar l'efecte de les pluges), amb el que les necessitats de reg es distancien en el temps,
encara que als moments en què s'efectua el reg es necessita aportar més aigua per recuperar els nivells
d'humitat adequats.

El manteniment d'una adequada relació de superfície/volum de la pila juntament amb els regs i voltejos
també va influir en l'evolució de la temperatura, especialment en alguns moments de la prova com la fase
de maduració. Tal com s'observa en la figura 6,  en els primers 50 dies de la prova, el diferencial  de la
temperatura mitjana de la pila amb la temperatura ambient està clarament influenciat pels voltejos, ja que
cada vegada que aquest diferencial començava a baixar i es realitzava un volteig, en els dies posteriors la
temperatura s'incrementava notablement. A partir de la segona part de la prova el material de la pila entra
en una fase de maduració (entorn del dia 70 de la prova), quan la influència de l'altura de la pila és més
evident sobre el diferencial de temperatura. A la pila li costa retenir la calor generada pel procés en una fase
on l'activitat biològica és cada vegada menor, ja que la matèria orgànica ja no està en formes fàcilment
disponibles per als microorganismes. Amb l'últim volteig i l'increment de l'altura de la pila s'observa un
repunt en el diferencial de temperatura. És per això evident que en aquest tipus de sistema de compostatge
tan simple, com són les piles voltejades amb pala, mantenir les condicions adequades del material com són
la  relació  superfície/volum,  la  porositat  i  la  humitat,  és  clau  per  aconseguir  l'eficiència  del  procés  de
compostatge.

Figura 6: Evolució del diferencial entre la temperatura mitjana de la Pila A i la temperatura ambient (ºC).

Tot el procés de la Pila A compliria amb les exigències legals requerides per al tractament d'aquest tipus de
residus (taula 2). Ha mantingut temperatures mitjanes constants superiors a 70ºC durant onze dies i s'ha
mantingut  en  temperatures  termòfiles  (superiors  a  55ºC),  que  són  les  que  permeten  aconseguir  la
higienització
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Paràmetre Valors Unitats

Temperatura màxima 78,0 ºC

Tª mitjana màxima 76,5 ºC

Temps a aconseguir la fase termòfila 1 dies

Temps en fase termòfila 48 dies

Temps Tª>70ºC 11 dies

Nº de volteigs 5

Temps de reg 2,75 hores

Temps de procés 135 dies

Taula 2: Paràmetres principals que van caracteritzar l'evolució de la Pila A.

 6.2.- Pila B

Aquesta pila va ser constituïda amb una menor quantitat de materials orgànics, ja que no s'aporta fem de
cavall amb palla i, encara que s'aporta el doble d'estructurant (en volum) que de restes de menjar, la menor
densitat de les restes vegetals provoca que la massa total d'aquesta pila sigui menor, amb un total de 4.470
kg.

Igual que totes les piles els materials van ser aportats en diversos dies (vuit) en intervals de cada dos dies,
sent barrejats de forma homogènia i introduïts a procés en la pila. El maneig d'aquesta pila va mantenir el
mateix protocol que la pila A, amb voltejos periòdics en els quals es tractarà de mantenir una altura mínima
de la pila d'1,2 metres i màxima d'1,5 metres.

L'evolució de la temperatura mitjana d'aquesta pila va ser similar a la de la Pila A, amb un ràpid increment a
la fase termòfila, encara que els màxims aconseguits en els primers dies van ser menors, ja que aquesta pila
no comptava amb el fem de cavall.  Encara així el perfil de temperatures termòfiles es mantenen en els
primers 40 dies de prova, a partir dels quals s'observa un pronunciat descens de la temperatura mitjana
(figura 7). Aquest refredament de la pila es corregeix al moment que es realitza un volteig i reg del material,
retornant la temperatura a valors termòfils i mantenint-se durant altres vint dies (figura 7).

Novament s'evidencia l'efecte negatiu que va tenir el temporal de pluges sobre les piles (entorn del dia 65),
produint-se  un  refredament  continuat  de  la  pila  des  del  moment  en  què  es  donen  aquestes  fortes
precipitacions  (figura  7).  Al  no  haver-se  realitzat  almenys  un  volteig  en  condicions  de  la  pila  després
d'aquestes pluges per afavorir la pèrdua de l'excés d'humitat del material en procés, no es va poder corregir
aquesta tendència que es manté durant uns 15 – 20 dies. A partir del dia 85 aproximadament s'aprecia com
es recupera parcialment l'activitat biològica de la pila, però donat l'avançat estat del procés ja es queda en
temperatures mesòfiles, amb influència clara de la temperatura ambiental (figura 7).
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Figura 7: Evolució dels paràmetres monitoritzats en la Pila B.

En aquesta pila no es va mantenir adequadament el maneig correcte de la forma del material, ja que l'altura
es va reduir notablement durant la majoria de la prova per sota dels 120 cm que es van indicar en el
protocol de treball i gestió establert (figura 8). Aquest va ser un factor que sí va poder afectar negativament
en l'eficiència del procés per a aquesta pila.

Figura 8: Evolució del diferencial entre la temperatura mitjana de la Pila B i la temperatura ambient (ºC).

A  la  Pila  B  també  s'aprecia  la  importància  que  té  atendre  les  necessitats  del  procés  en  les  primeres
setmanes, quan l'efecte dels  voltejos i  regs es reflecteix ràpidament en un ràpid i  clar increment de la
temperatura mitjana del material (figures 7 i 8). 

En qualsevol cas, com el cas de la Pila A, en la Pila B també es van complir les condicions tècniques legals
exigides per al tractament d'aquests residus orgànics. La pila es manté en temperatures mitjanes superiors a
70ºC durant 7 dies, i en temperatures termòfiles (superiors a 55ºC) durant 34 dies (taula 3). El temps de reg
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ha estat  superior  en aquesta pila  enfront de la  Pila  A,  la  qual  cosa  es deu al  fet  que aquesta pila  no
comptava amb l'aportació d'humitat que va proporcionar el fems a la Pila A.

Paràmetre Valors Unitats

Temperatura màxima 75,0 ºC

Tª mitjana màxima 75,0 ºC

Temps a aconseguir la fase termòfila 5 - 6 dies

Temps en fase termòfila 34 dies

Temps Tª>70ºC 7 dies

Nº de volteigs 5

Temps de reg 4 hores

Temps de procés 127 dies

Taula 3: Paràmetres principals que van caracteritzar l'evolució de la Pila B.

 6.3.- Pila C

Aquesta pila és la que va rebre menys quantitat total de residus (en massa), amb un total de 4.573 kg. La
proporció de mescla (en volum) entre les restes de menjar i el material estructurant van ser idèntiques
(1:1).

Figura 9: Evolució dels paràmetres monitoritzats en la Pila C.
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L'objectiu principal d'aquesta pila era mostrar la problemàtica que suposa la gestió, maneig i control del
procés en un sistema de compostatge tan simple (piles voltejades amb pala) i amb una proporció de mescla
amb estructurant que pot arribar a ser limitant. D'aquesta forma tant els operaris de la planta com els
implicats en el disseny i realització d'aquesta experiència podien tenir informació directa i contrastable de la
importància que té disposar de la suficient quantitat de estructurant, especialment per garantir l'eficiència
en aquest tipus de sistemes senzills de compostatge.

En  la  figura  9  s'observa  clarament  com  la  temperatura  mitjana  s'incrementa  més  lentament  i  no
aconsegueix valors termòfils fins al dia 10 de la prova. A partir d'aquest moment es manté en condicions
termòfiles, però sense aconseguir els màxims que sí van aconseguir les altres dues piles que portaven una
major  proporció  d'estructurant.  Les  necessitats  de  reg  també  han  estat  més  altes  en  aquesta  pila,
necessitant-se majors temps per recuperar les condicions d'humitat adequades per al procés. 

En aquesta pila el temporal de pluges ha coincidit quan el material encara estava en la fase termòfila, amb
el  que  no  es  va  veure  immediatament  tan  afectat  com  les  altres  piles  (figura  9),  ja  que  les  altes
temperatures li van permetre poder evaporar part de l'excés d'humitat rebut.

Figura  10:  Evolució del diferencial entre la temperatura mitjana de la Pila C i la temperatura ambient
(ºC).

Novament la importància de mantenir una adequada relació superfície/volum quant a la forma de la pila es
mostra clarament en aquesta pila, on la menor proporció d'estructurant la fa més sensible a la influència
d'aquests  factors.  Fins  i  tot  quan  es  troba  en  les  fases  inicials  del  procés  de  compostatge  i  l'activitat
biològica és alta,  la  qual cosa es reflecteix  en la  temperatura de la pila,  en reduir-se l'altura d'aquesta
(entorn del dia 20 de prova) ràpidament es produeix un refredament generalitzat de tota la pila (figura 10).
Quan en el següent volteig se li va donar una altura major a la pila (i encara així inferior a la qual s'hauria de)
i es va reduir la seva relació superfície/volum es va poder conservar la temperatura generada per l'activitat
dels microorganismes i es van tornar a aconseguir nivells termòfils (figures 9 i 10).

En disposar d'una menor proporció d'estructurant el procés també es veu més limitat per a mantenir una
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porositat adequada que garanteixi la auto-oxigenació de la pila durant tota la prova, així com una millor
regulació de la  humitat.  L'efecte que això té sobre el  procés és una reducció  en l'eficiència,  ja  que es
necessita més temps per completar la fase termòfila en ser més lenta la degradació de la matèria orgànica
(taula 4). A més, en aquest cas no s'aconsegueix que la temperatura mitjana de la pila superi els 70ºC,
encara que si ho fa en alguns punts en determinats moments (taula 4). Potser amb un millor maneig de la
pila quant a voltejos i manteniment d'una altura adequada sí s'haguessin aconseguit temperatures màximes
més elevades que permetessin aconseguir aquesta mitjana per sobre de 70ºC. Això no significa que no
hagués aconseguit completar la higienització del material, ja que la fase termòfila es manté durant un llarg
període de temps, però és un paràmetre que, de moment, no ha estat analitzat.

Paràmetre Valores Unitats

Temperatura màxima 75,0 ºC

Tª mitjana màxima 69,3 ºC

Temps a aconseguir la fase termòfila 10 dies

Temps en fase termòfila 58 dies

Temps Tª>70ºC 0 dies

Nº de volteigs 4

Temps de reg 2,6 hores

Temps de procés 119 dies

Taula 4: Paràmetres principals que van caracteritzar l'evolució de la Pila C.

Cal destacar també que aquesta pila ha rebut un volteig menys que la resta en iniciar-se més tard que les
altres. En condicions normals d'una instal·lació la seva freqüència de voltejos hauria estat més alta ja que la
menor proporció de estructurant.

 6.4.- Comparativa de l'evolució de les piles

Mancant  dades  analítiques  que  permetin  comparar  el  producte  final  obtingut  en  cada  pila,  es  poden
considerar comparativament l'evolució de les tres piles en referència a la seva temperatura mitjana (figura
11) i al diferencial de temperatura de cadascuna respecte a la temperatura ambiental (figura 12).

En les primeres setmanes de procés el perfil de temperatura mitjana és molt semblant en les tres piles,
marcant-se la principal diferència en el temps que triguen a aconseguir temperatures termòfiles, tal com
també es va mostrar en les taules 2, 3 i 4.

On s'aprecien clares diferències és en la dispersió de les dades, sent aquesta molt més elevada i persistent
en la Pila C (figura 11). Es podria deure al fet que és més difícil garantir les condicions homogènies en tota
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aquesta pila, que a més ha rebut menys voltejos que les altres. Per a compostar adequadament una pila
amb aquesta proporció de estructurant és precisa una major freqüència de volteig.

Figura 11: Evolució comparativa de la temperatura mitjana de cada pila.

Les piles A i B, amb una major proporció de estructurant, conclouen abans la fase termòfila i entren en
maduració aproximadament a partir dels 60 dies de prova, mentre que la pila C ho fa uns vint dies més tard
(figura 11).

Si s'analitzen els diferencials de temperatura de les tres piles també s'observa que les principals diferències
es produeixen en la fase final de la prova, sobretot en l'evolució de la Pila A enfront de les altres dues, ja
que  manté  un  gradient  de  temperatura  més  alt  que  sembla  no  veure's  afectat  per  la  temperatura
ambiental,  encara  que  tal  com  s'aprecia  en  la  figura  11  sí  es  va  produir  un  refredament  clar  de  la
temperatura mitjana d'aquesta pila. El motiu principal estaria associat al fet que la Pila A va ser la que millor
va mantenir una baixa relació superfície/volum de les tres piles, la qual cosa li va permetre conservar millor
la calor generada pel procés, també en la fase de maduració, mentre que les Piles B i C van tenir una menor
altura durant la segona meitat de la prova.
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Figura 12: Evolució comparativa de la temperatura mitjana de cada pila.
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 6.5.- Comparativa de les analítiques

Pila A 

(estruct + fems de cavall +
restes menjador 2:1)

Pila B 

(estruct + restes menjador
2:1)

Pila C 

(estruct + restes menjador
1:1)

Mat. seca 49,0% 46,4% 54,4%

Cond. elèctrica 2,10 1,72 1,01

MO 25,0% 29,7% 23,3%

N Kjeldahl 1,11% 1,34% 1,14%

N amoniacal 0,08% 0,12% 0,08%

P 0,25% 0,30% 0,26%

K 0,71% 0,61% 0,68%

Ca 14,9% >15,0% >15,0

Mg 1,01% 2,02% 1,18%

Fe 0,90% 0,87% 0,93%

Cd <0,50mg/kg

Cu 26,0mg/kg

Cr 18,7mg/kg

Hg <0,40mg/kg

Ni 9,8mg/kg

Pb 7,7mg/kg

Zn 93mg/kg

E. coli <10 u.f.c./g

Salmonella 0 P/A 25g

C/N 11,30 11,10 10,20

Taula 5: Comparativa de les analítiques de cada pila.
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PILA A PILA B PILA C

N total 0,58 0,71 0,59

P2O5 0,28 0,33 0,29

K2O 0,41 0,35 0,39

Taula 6:  Contingut nutricional N-P-K una vegada mesurat en pes per matèria fresca i aplicats factors de conversió a
unitats fertilitzants

Comentaris generals:

-  No hi ha diferències significatives entre les piles a nivell  de nutrients,  les diferències es troben en la
dificultat de maneig de la pila.

- El continguts en matèria orgànica MO són baixos, el que s'explica pel percentatge baix en matèria seca
(voltant el 50%), l'alt contingut en aigua dels residus de menjador (encara que això té molt fàcil solució
millorant el procés) i l'aportació de terra del sòl durant els voltejos (ja s'indicava en la fulla de seguiment
que  s'havia  introduït  terra  en  alguns  voltejos,  cosa  que  passa  amb molta  freqüència  quan  es  treballa
directament sobre el sòl). Estam per davall dels límits legals en MO. És a dir, que legalment no podem parlar
d'un compost per aquest paràmetre, però sí d'un substrat, perquè per a aquests sí que compliria.

- El contingut nutricional de les piles és baix, no arribaria a 1 unitat fertilitzant en cap cas, ni pel que fa al
nitrogen, ni pel fòsfor ni pel potassi. Això també s'explica, en part, per l'alt percentatge d'aigua del material
de partida.

- La conductivitat (contingut en sals) és baixa, un avantatge per emprar-ho com a substrat.

-  Segons  la  legislació  vigent  en  quant  a  contingut  màxim  de  metalls  pesants  per  substrats  de  cultius
hortícoles,  http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/14/pdfs/BOE-A-2010-11153.pdf  , no s'arriba a cap dels
valors estipulats per la mostra B, pel que compleix amb la classe A de la citada legislació.

- La relació C/N també entra dins els valors legalment exigits.

- Per la mateixa normativa, tampoc es superen els valors màxims de microorganismes, amb el que podem
considerar que el producte ha estat ben higienitzat.

- Encara que no es pot afirmar que es tingui un "compost", això només és a causa d'una mala realització
dels voltejos, però no a problemes en les matèries primeres ni en el protocol de treball realitzat. També
hem de tenir en compte les altes precipitacions caigudes durant el procés de maduració, que van alentir-lo i
no el van deixar eixugar-se més.
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 7 .-  CONCLUSIONS

Una vegada analitzats els resultats, es pot concloure que:

 El compostatge, encara en els sistemes més simples com són les piles voltejades, és un procediment
de tractament eficient per a la gestió d'aquest tipus de residus orgànics . S'han compostat les 9,5
tones de restes de menjar generats al  Playa Garden Hotel & Spa durant tot el mes d'octubre de
2016  sense  provocar  cap  tipus  d'afeccions  ambientals,  mitjançant  un  sistema  simple  de
compostatge. Aquestes s'han transformat en un producte final (compost) amb un important valor
agronòmic a l'illa de Mallorca (tal com s'ha manifestat al punt 3 de la present memòria).

 El compostatge en piles precisa d'una atenció i cura per part de personal format per optimitzar el
procés biològic, cuidant les tasques i paràmetres clau a tot moment.

 La  proporció d'estructurant en un sistema de compostatge tan simple com el desenvolupat en
aquesta prova és un element clau per aconseguir l'eficiència del procés. En una proporció de 2:1
(piles A i B) es van complir totes les condicions tècniques i legals exigides per al tractament d'aquest
tipus de residus. 

 La  utilització  de  residus  orgànics  complementaris,  com  el  fem  de  cavall  barrejat  amb  palla,
afavoreix el procés de compostatge en les seves primeres fases.

 En  la  pila  C  (amb  una  mescla  1:1)  es  necessiten  més  requeriments  de  maneig  i  voltejos  per
aconseguir la mateixa eficiència en el procés i compliment de paràmetres que en les piles amb
major proporció de estructurant.

 L'altura adequada de les piles i la seva relació superfície/volum suposen un factor molt important
per a garantir que les condicions ambientals no influeixen negativament sobre el procés.

 Els  voltejos i  regs de les piles  són fonamentals  en les primeres setmanes de procés,  quan els
requeriments dels microorganismes són més elevats en haver-hi una major activitat biològica.

 La  presència  de  materials  impropis (no  orgànics)  en  les  restes  de  menjar  per  sobre  d'un  2%
suposaria un problema o complicació  en una instal·lació  de compostatge senzilla  per  a la  seva
separació prèvia o posterior al procés. 

 És molt important la coordinació entre l'emissor dels residus orgànics (restes d'hotel i estructurant)
i el gestor de tot el material. El transport ha d'estar previst al detall durant tot el procés. També,
aquest s'ha d'aprofitar al màxim, pel que des de l'emissor s'ha de preveure la quantitat de residus
generada.

 Es fa necessari comptar amb eines mecàniques per confeccionar i voltejar les piles. Aquestes eren
de volum baix i així i tot suposava moltes hores de feina (4 hores de treball els dies de recepció i
confecció, i 2 hores pels dies de volteig i monitoreig).

 La zona de recepció necessita d'amples superfícies per a una àgil conducció de camions i tractor,
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així  com  accessos  directes  a  l'exterior.  També,  vist  el  problema  amb  l'excés  de  pluges,  seria
convenient disposar d'estructures que puguin protegir els caramulls de la pluja.

 La formació, tant d'operaris com gestors, és fonamental de cara a augmentar l'eficiència de totes les
passes del procés.

 L'aprofitament dels residus orgànics generats per la planta hotelera, ja sigui d'una cadena concreta
o d'un nucli, és assumible sempre i quan es dimensioni correctament l'espai i els recursos en funció
de les tones generades.

 Els residus orgànics generats per la planta hotelera correctament gestionats poden significar una
aportació orgànica de primer ordre al sector agrari previ el seu compostatge.
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 8 .-  REFLEXIONS FINALS

Els resultats i conclusions de l'experiència que acabam de plasmar en aquest document són una mostra de
que la  col·laboració  entre  entitats  molt  diferents  és  possible  si  es  treballa  des  d'un objectiu  comú.  La
matèria orgànica, lluny de ser un residu, pot convertir-se en un recurs molt interessant per a la fertilitat de
tota l'illa de Mallorca, donant com a resultat aliments de màxima qualitat. Ara bé, es fa necessari flexibilitzar
les opcions que hi ha avui en dia i optar per una gestió alternativa d'aquestes restes orgàniques. Només així
aquest projecte podrà ser l'inici d'un canvi a escala illa.

A mode de reflexions finals, voldríem acabar el document amb una sèrie de càlculs que mostren de forma
directa l'impacte que comportaria aquest canvi de gestió i valorització de les restes orgàniques d'hotel a
gran escala. En concret, de tots els hotels de Mallorca:

– A Mallorca durant l'any 2016 es produïren 44.668.136 estàncies en allotjaments hotelers.

– Si aplicam la xifra de 0,67 kg/estància (GARDEN Hotels, 2016), es generaren 29.927.651 kg de
restes de matèria orgànica en pes fresc.

– Amb l'objectiu de fer compost, aquestes restes s'haurien de mesclar amb una quantitat de matèria

estructurant suficient, al voltant d'unes 36.000 tones, amb una relació de volum aproximada de
1:23. L'estructurant podria venir de restes de poda dels mateixos jardins d'hotel o de la neteja de
boscos i garrigues per reduir-ne la biomassa combustible i d'aquesta manera el risc d'incendi.

– Si  es  volgués  seguir  el  mateix  sistema que  s'ha  aplicat  a  l'experiència,  es  requeririen  unes  15
hectàrees per compostar-ho. Ara bé, la mecanització del procés acceleraria el compost, de manera

que amb la meitat de superfície seria suficient. És a dir, només 7 hectàrees per compostar les
restes de cuina de tots els hotels de Mallorca.

– Considerant una pèrdua de pes i volum d'aproximadament el 50%, del compostatge de totes les

restes de cuina d'hotel,  en resultaria  un total  d'unes  33.000 tones de compost per  al  seu
aprofitament en agricultura ecològica.

– Per a les més de 20.000 hectàrees inscrites en ecològic, s'han calculat uns requeriments anuals
desitjables de 147.207 tones de compost. Per tant, estaríem parlant de la generació de només el

23% del compost necessari. 

– Ara bé, tot i que no es resoldria el problema completament, donada la greu carència de matèria

orgànica dels terrenys agrícoles, la incorporació de 1.650 kg de compost per hectàrea i any
sens dubte permetria que a poc a poc el sòl agrícola ecològic de Mallorca i la seva
fertilitat s'anassin regenerant. 

3  Considerant que cada metre cúbic d'estructurant pesa uns 500 kg.
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