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En definitiva, Residu Zero és un objectiu per a con-
vertir els nostres residus en recursos i tornar-los a 
integrar en els cicles de producció i consum.

Què s’entén per Residu Zero?

El residu és una invenció humana. A la natura no existeixen els residus, 

perquè, a través de cicles naturals, les matèries generades per les distintes 

espècies s’integren en processos biològics nous que aprofiten altres 

espècies o es degraden i s’integren en la mateixa natura.

Segons l’Aliança Internacional per al Residu Zero, la definició de Residu 

Zero és la següent:

“El Residu Zero és un objectiu pragmàtic alhora que visionari que vol 

emular els cicles naturals i sostenibles, pels quals qualsevol resta d’un 

organisme és un recurs per a algun altre.

Residu Zero significa dissenyar i manejar productes i processos amb vista 

a reduir el volum i la possible nocivitat, preservar o recuperar els recursos 

i evitar-ne l’eliminació.

La implementació del Residu Zero elimina la pràctica d’abocador o emetre 

cap substància a la terra, l’aigua o l’aire que puga representar una 

amenaça al medi.”



Què és una planta de tractament
mecànic-biològic o planta TMB?

És una instal·lació industrial que acull dos processos de tractament en 

massa dels residus municipals. En primer lloc, els residus se sotmeten a 

un procés mecànic de separació per tal de distingir els residus orgànics 

(tot allò que es pot podrir) dels inorgànics, mitjançant enormes cilindres 

giratoris amb forats que es diuen garbells rotatius. Tot allò que passa per 

aquests forats de 90-100 mm es considera orgànic i el que no hi passa, 

inorgànic. És evident que el criteri de la grandària és insuficient del tot.

Això vol dir que hi haurà residus orgànic i inorgànics en les 
dues fraccions separades.

Els residus  “inorgànics” passen per diferents processos: separació manual 

en cintes de triatge, separació magnètica de metalls fèrrics mitjançant 

electroimants, separació de metalls no fèrrics mitjançant corrents de 

Foucault, separadors òptics, etc., per a obtindre fraccions més o menys 

homogènies: plàstics, vidre, metalls fèrrics i no fèrrics, paper-cartó, enva-

sos composts (bricks), que majoritàriament són envasos.

El tractament biològic dels “residus orgànics” es pot fer mitjançant 

processos on hi ha aire (aeròbics), com són el compostatge (en naus 

tancades i de manera automàtica, en piles voltejades, etc.) o sense aire 

(anaeròbics), com la biodigestió o biometanització. En el primer cas obtin-

drem compost (si els residus orgànics procedeixen de recollida selectiva) o 

material bioestabilitzat (si, com és habitual, els residus són mesclats). En 

el segon cas s’obté biogàs (una mescla de metà i diòxid de carboni), que es 

crema per a produir electricitat i calor, i un residu (el digestat), que es pot 

compostar en companyia de restes vegetals.



Percentatge de cada tipus de residu que acaba soterrat en l’abocador:
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És preferible el compostatge a la biodigestió, perquè s’aconsegueix una 

major valorització material, menors emissions de gasos d’efecte hiverna-

cle i, en definitiva, s’obté més quantitat de compost/material bioestabilitzat.



Quantes plantes TMB hi ha al País Valencià?

A hores d’ara, hi ha tretze plantes TMB. Es construïren des de l’any 1997 

(Elx) fins a la més moderna del 2013 (Caudete de las Fuentes).

La majoria tenen associat un abocador contigu a la planta, llevat de la 

planta de Llíria, que envia els rebutjos a desenes de quilòmetres, a l’aboca-

dor de Caudete de las Fuentes. Les plantes de Manises i els Hornillos 

(Quart de Poblet), que serveixen la metròpoli de València, envien els seus 

rebutjos a l’abocador de Dosaigües, a l’interior de València, també a unes 

quantes desenes de quilòmetres de distància.

La planta d’Elx deixà de tractar els residus orgànics el 2006 perquè 

causava problemes d’olors i molèsties als veïns, i els va passar a altres 

plantes (Villena, Crevillent, etc.).

Totes les plantes o abocadors estan planificats en els onze Plans Zonals de 

Residus en què es divideix tot el territori de la Comunitat Valenciana. Hi 

ha tres àrees de gestió a Castelló, cinc àrees a València i sis a Alacant. I 

també hi ha una àrea de gestió compartida entre Castelló i València (la 

C3/V1).

Les dues úniques zones que no tenen cap instal·lació (planta TMB i aboca-

dor) són la V5 del sud de València (una extensa franja des de Gandia fins a 

Aiora) i la A6 (la Vega Baixa, amb 27 municipis i 275.000 habitants).



Quin és el rendiment en la recuperació de
materials i compost de les plantes TMB?
Quin rendiment mínim s’exigeix en l’actual
Pla Integral de Residus? És raonable?

El Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, aprovat en juny del 

2013, exigeix que les plantes TMB recuperen un mínim del 9% dels residus 

entrants, sense comptar la matèria orgànica (plàstic, metalls, vidre, 

paper/cartó, bricks), i que s’envie a l’abocador un màxim del 44% dels 

residus que entren a la planta. No exigeix cap percentatge d’elaboració de 

compost.

La majoria de plantes TMB no compleixen tan sols aquestes exigències i 

pràcticament cap planta no elabora un vertader compost a partir de la 

matèria orgànica, perquè aquesta hi arriba molt barrejada, i la definició 

legal del compost exigeix que aquest siga elaborat mitjançant un procés 

aerobi i amb una fase termòfila (arribant a temperatures pròximes als 

70ºC), a partir de residus orgànics recollits de manera separada.

D’altra banda, les plantes més antigues tenen percentatges de recuperació 

entre un 2,5% (Elx) i un 3,4% (Villena); però les més modernes, com Algímia, 

Cervera del Maestre o els Hornillos, freguen ben just el 10%.

La destinació majoritària dels residus és l’abocador, amb percentatges 

d’abocament mitjà del 60%. Hi ha plantes que arriben a abocar el 80% dels 

residus entrants (Elx), tenint en compte que s’evapora una gran part de 

l’aigua continguda en els residus orgànics, que tenen un 80% d’aigua en les 

restes d’aliments i un 50% en les restes de poda i jardineria.



Quins són els objectius de reciclatge de
la Unió Europea per als pròxims anys?

El rendiment de les plantes TMB actuals i futures és molt di�cil que puga 

augmentar significativament, perquè, si els residus domèstics continuen 

arreplegant-se barrejats, per molta tecnologia que es faça servir, és im- 

possible d’assolir en la pràctica els objectius de la Unió Europea per al 2020 

(preparació per a la reutilització i el reciclatge del 50%) i anys següents 

(55% per al 2025, 60% per al 2030 i 65% per al 2035).

A més, la UE exigeix que els residus es recullen separats. En concret, per a 

la matèria orgànica l’objectiu és que es reculla de manera separada abans 

del 31 de desembre del 2023.

El govern espanyol està preparant una modificació de la llei de residus a 

fi d’avançar aquesta obligació de la recollida selectiva de la matèria orgàni-

ca per al 2020.

2020 2025 2030 2035



Quins impactes tenen les plantes TMB?

En la major part dels casos, les plantes TMB actuals perjudiquen els habi-

tants pròxims.

Generalment és conseqüència de la gestió incorrecta de la matèria orgàni-

ca i de la mida i la quantitat de residus que hi entren, massa vegades per 

damunt de les quantitats màximes previstes en la fase inicial de disseny i 

autorització.

Són molèsties comunes a moltes plantes les olors, la contaminació visual 

al voltant de les plantes (plàstics voladors), el trànsit intens de camions 

pesants que a vegades col·lapsen les carreteres pròximes, l’evaporació i 

abocament dels lixiviats generats, etc.

Aquests impactes a vegades s’associen als impactes 
generats pels abocadors pròxims a les plantes TMB.

Els impactes dels abocadors són, lamentablement, 
molt més importants encara.



Quines infraestructures de tractament de
residus són més necessàries? Per què cal tractar
la matèria orgànica prop de la seua generació?

En primer lloc, calen instal·lacions de prevenció en la generació de 

residus, especialment de la matèria orgànica. Dins aquesta àrea hi ha les 

instal·lacions municipals de compostatge comunitari, situades prop de la 

generació d’aquests residus, en zones verdes, jardins, etc. Estan formades 

per compostadors, dipòsit de material estructurant (fulles, restes de 

podes triturades, palla, serradura, etc.), airejadors, un petit magatzem de 

compost per a permetre la maduració, etc. Aquestes instal·lacions de 

compostatge han de disposar també d’algunes eines comunes: triturado-

ra, tamisadores, etc. Hom podria plantejar com a primer objectiu que el 

30% de les deixalles orgàniques es dipositaren en aquest tipus d’instal·la-

cions.

En segon lloc, calen instal·lacions de compostatge per a aquelles persones 

que no participen en el compostatge comunitari, però que dipositen els 

seus residus orgànics de manera separada. Aquestes instal·lacions han de 

donar servei a les ciutats més poblades de la Vega Baixa amb més de 

10.000 hab. equivalents, les quals haurien de disposar d’una planta muni- 

cipal cadascuna (Torrevella, Oriola, Pilar de la Foradada, Almoradí, Callosa 

de Segura, Rojals, Guardamar del Segura, Albatera), amb capacitats infe- 

riors a 13.000 t/any. Els altres dinou municipis s’haurien de mancomunar 

i construir plantes de compostatge petites, compartides per diversos 

municipis, amb capacitats màximes de 3.000 t/any.

En tercer lloc, cal difondre i implantar el compostatge domèstic en cases 

horitzontals que disposen d’una zona enjardinada. Cal subministrar 

compostadors a preus baixos, i acompanyar i assessorar les cases que ho 

implanten.



Quin és el sistema de recollida de
deixalles més eficient i sostenible?

El sistema de recollida porta a porta és el sistema que garanteix una 

major quantitat de recollida selectiva i una selecció de major qualitat, 

perquè disminueix de manera important la quantitat de residus impro- 

pis, ja que fa el ciutadà partícip en el lliurament dels residus que genera.

Hi ha més avantatges encara en el sistema de recollida porta a porta: es 

redueix la generació de residus (descensos del 15%), perquè ja no es dipo-

siten en els contenidors grisos els residus que no siguen municipals (per 

exemple, residus de construcció i demolició, residus industrials, etc.), i 

s’afavoreix la implantació dels avantatges del pagament per generació 

(paga més qui produeix més residus).

La matèria orgànica s’ha de tractar prop dels punts de 
generació, aplicant els principis d’autosuficiència i 
proximitat.

Una altra raó és que resulta absurd transportar aigua 
bruta, traslladant a distància els residus orgànics, 
amb tots els seus impactes associats (crema de gasoil 
en el transport, despesa de pneumàtics i de vehicles, 
hores de treball, etc.) i també per raons ambientals i 
econòmiques.
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