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La implantació del contenidor marró per a la recollida de matèria orgànica respon 
al compromís que tenim des de la Mancomunitat del Carraixet amb la protecció 
del nostre patrimoni ambiental i la lluita contra el canvi climàtic. 

L'objectiu fonamental de la recollida separada de la fracció orgànica dels residus 
és incrementar el reciclatge mitjançant la transformació en compost, un fertilitzant 
natural molt menys contaminant que els fertilitzants comuns i que millora la quali-
tat del sòl on s'aplica.

S'ha realitzat la present guia per a oferir-vos tota la informació relativa a aquest 
tipus de recollida: quins residus es consideren matèria orgànica, on van, com es 
tracten o quins són els beneficis ambientals aconseguits.

Amb la vostra participació i implicació com a ciutadans i ciutadanes aconseguirem 
una Mancomunitat del Carraixet més neta i sostenible.



La FORM és la Fracció Orgànica dels Residus Municipals, és a dir, la part dels resi-
dus que coneixem com a residus orgànics, matèria orgànica o biorresidus.

La Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats defineix biorresidu 
com: 

Residu biodegradable de jardins i parcs, residus alimentosos i de cuina procedents 
de llars, restaurants, serveis de restauració col·lectiva i establiments de venda al 
detall; així com, residus comparables procedents de plantes de processament d'ali-
ments.

Els biorresidus domèstics són els residus orgànics biodegradables d'origen vegetal 
i/o animal, susceptibles de degradar-se biològicament generats en l'àmbit domici-
liari i comercial (sempre que aquests últims siguen similars als primers). En la nostra 
activitat diària, en els domicilis, bars, restaurants, mercats, etc., generem aquest 
tipus de residus.



Separar la matèria orgànica és una obligació, les normatives comunitària, estatal i 
autonòmica així ho exigeixen. D'una banda, la Directiva 2008/98/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, del 19 de novembre de 2008, sobre els residus i per la qual 
es deroguen determinades Directives, estableix entre els seus objectius:

- Potenciar la recollida separada de biorresidus amb vista al compostatge i la diges-
tió d'aquests.
- Potenciar el tractament de biorresidus, de tal manera que s'aconseguisca un alt 
grau de protecció del medi ambient.
- Promoure l'ús de materials ambientalment segurs produïts a partir de biorresidus.

I, d’altra banda, la Llei 22/2011, del 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, en el 
seu article 22 concreta que:

Abans de 2020, la quantitat de residus domèstics i comercials destinats a la prepa-
ració per a la reutilització i el reciclatge per a les fraccions de paper, metalls, vidre, 
plàstics i biorresidus o altres fraccions haurà d'aconseguir, en conjunt, com a mínim 
el 50 per cent en pes.

Així mateix, el Pla Estatal Marco de Gestió de Residus (PEMAR) 2016-2022 recull 
una sèrie d'accions a posar en marxa per a reforçar la recollida separada, entre les 
quals es troba:



Implantar de forma progressiva i gradual la recollida separada de biorresidus per al 
seu tractament biològic (anaerobi i aerobi): 

- Biorresidus de parcs i jardins. 
- Biorresidus de grans generadors. 
- Biorresidus generats en llars en entorns rurals, en combinació amb altres residus 
biodegradables de l'entorn agrari. 
- Biorresidus generats en llars en entorns urbans.

En els mateixos termes, el Reial decret 1481/2001, del 27 de desembre, pel qual 
es regula l'eliminació de residus mitjançant el depòsit en un abocador, fixa uns 
objectius de reducció per als residus municipals biodegradables, concretament: 

A tot tardar el 16 de juliol de 2016, la quantitat total (en pes) de residus urbans 
biodegradables destinats a abocador no superarà el 35 per cent de la quantitat 
total de residus urbans biodegradables generats en 1995.

A nivell autonòmic, el Decret 81/2013, del 21 de juny, del Consell, d'aprovació 
definitiva del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV) defineix 
en el seu Annex 8, Biorresidus, l'estratègia general de gestió de la matèria orgàni-
ca. Aquest annex recorda que els plans zonals estableixen objectius i terminis 
d'implantació de sistemes de recollida separada de biorresidus. 

Per a complir els objectius nomenats anteriorment, la Mancomunitat del Carraixet 
posa en marxa un nou servei de recollida selectiva de matèria orgànica amb el 
contenidor marró per a la posterior producció de compost .



La Mancomunitat del Carraixet compta amb contenidors específics per a la reco-
llida separada dels següents residus:

- Fracció resta: contenidor verd.
- Residus d'envasos lleugers: contenidor groc.
- Residus d'envasos de cartó i paper: contenidor blau.
- Residus d'envasos de vidre: iglú verd.

Sabies que al voltant del 40% del fem que generem és orgànic? 

Amb la implantació del nou servei de recollida de matèria orgànica a través del 
contenidor marró aconseguim que aquests residus no acaben en abocadors, i 
puguen ser tractats, contribuint així a reduir la contaminació i el canvi climàtic.
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- Residus d’ envasos lleugers

- Residus d’envasos de cartó i paper

- Residus d’envasos de vidre

- Residus voluminosos

- Residus d'aparells elèctrics o electrònics (RAEE)

- Oli domèstic usat

- Residus tèxtils

- Residus domèstics sanitaris com a bolquers, compreses, tovalletes humides, fil 
dental…

- Residus de xicotetes cures: tiretes, esparadrap, benes, gases, cotó…

- Residus de neteja domèstica



- Utilització dels residus com a recursos, tancant el cercle de la matèria 
orgànica.

- Millora dels resultats globals de recuperació d'altres materials. En 
realitzar la recollida separada de la matèria orgànica, augmentarem els nivells 
de recollida i qualitat de la resta de fraccions arreplegades separadament.

- Prevenció del canvi climàtic, reduint els residus que van a abocadors 
reduïm les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.

- Increment de la vida útil dels nostres abocadors, en reduir la quantitat 
de residus que a ells arriben.

- Protecció dels sòls, el compost obtingut millora considerablement la qualitat 
dels sòls.

- Conservació dels recursos naturals, substituint els fertilitzants comuns no 
renovables per compost.

 




