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El Pallars Sobirà en 10 
dades

1. Territori de muntanya  =  Carreteres nevades difícil accés

2. Extensió de 1.335 km2 = 9,23 vegades el Barcelonès

3. 15 municipis a donar servei = 100 nuclis a donar servei

4. 7.446 habitants  de cens = No arriba a l’1% de Catalunya4. 7.446 habitants  de cens = No arriba a l’1% de Catalunya

5. Densitat de 5’4 hab/Km2 = 2.860 cops menys que BCN

6. Turisme d’hivern i d’estiu = Sobredimensió del servei

7. Distàncies llargues = 70 km de cap a cap

8. Generació de 3.000 tones de rebuig a l’any

9. Gestors de residus i plantes de tractament llunyanes

10. Cost del transport molt elevat dins del servei de recollida

El Pallars Sobirà és un comarca pirenaica



Model d’implantació de la 
FORM

Petits pobles de muntanya (100 pobles aprox.)

COMPOSTATGE

Pobles de fons de vall (de 200-2.000 hab. 
Aprox)

RECOLLIDA CONVENCIONAL DE 
CONTENIDORS 



Mapa  d’implantació de la 
FORM

En groc es marquen les àrees de 
desplegament de compostatge 
comunitari, en verd la ruta de 

recollida de la FORM convencional

En un estudi realitzat representa:
• 35-40% de la FORM de la comarca
• 60-70% de la ruta amb camió

Evitem transport i tractament llunyà
Fem tractament en origen



Del compostatge casolà al 
comunitari

La primera experiència al Pallars Sobirà de compostatge va ser l’any 
2000 i va promoure el compostatge casolà principalment. Un cop 

s’aprova el PDFORM, la situació canvia i es vol arribar a tot el 
veïnatge 

Promoure la implantació dels compostadors
al costat dels altres contenidors

El compostatge passa a ser una fracció més,
igual que el paper, el vidre, els envasos i el rebuig

Com???



Així fem el compostatge 
comunitari: Poble a poble

1. Reunió amb els ajuntaments i acord sobre la ubicació dels 
compostadors

2. Campanya porta a porta amb el veïnatge (entrega de fullets i 
cubells de 10 litres)

3. Instal·lació del compostadorInstal·lació del compostador

4. Seguiment i gestió

A. Aportació de fracció vegetal

B. Seguiment (control d’olors, regar, remenar, anotacions per al veïnatge)

C. Extracció de compost

D. Entrega de compost als veïns

E. Solució de dubtes mitjançant correu electrònic i via telefònica



Exemple d’àrea d’aportació amb el 
compostatge comunitari implantat



Implantació fins al dia 
d’avui

� 113 compostadors casolans

� 39 compostadors comunitaris

� 32 pobles fent compostatge

� El Compost és de classe A� El Compost és de classe A

Quantitat de FORM gestionada 
aprox. de 65 tones/any, prop del 
20% del potencial a gestionar



Accions de difusió del 
compostatge

� Edició de fullets

� Participació en la Setmana Europea de Prevenció de 
Residus

� Realització de tallers escolars

� Concursos de fotografia� Concursos de fotografia

� Exposicions temporals per la comarca

� Participació a la Fira Natura de Sort



Moltes gràcies per la vostra atenció,

Consell Comarcal del Pallars Sobirà


