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Accions  per a la millora de la gestió de la matèria 

orgànica dins el I PVPE: projecte AGROCOMPOST
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.

Accés a ajudes PDR: 

Recolzament a la incorporació

de joves a la professió agrària

ecològica

Foment agrupacions de 

productors

Millora de les finques orgàniques

Accés a tecnologies netes i

a INPUTS nets més

competitius

Línia 2. Foment de la PRODUCCIÓ ECOLÒGICA



Millora de la certificació i els serveis

de control de la qualitat AE.

Menor cost CAECV. SPGs

Agrocompostatge i

Conversió a l’AE

en PN i ZV

Incloure la responsabilitat social i ambiental al sector ecològic: 

polítiques d’inserció I de gènere.

XARXA VALENCIANA DE MUNICIPIS X L’AGROECOLOGIA

Donar suport als horts comunitaris i als bancs de de terres

Recolzament a la professionalització agrària.

Línia 5. Millorar la GOVERNANÇA i la TRASPARÈNCIA. Armonitzar les polítiques GVA amb el sector de P.E.



COSTOS DE LA MATÈRIA ORGÀNICA 

 L’ÚS DE FEMS O COMPOST ÉS IMPORTANT PER:

 MANTINDRE LA FERTILITAT DEL SÒL, 

 EVITAR EROSIÓ.

 CAPTURAR CO2. 

 OBLIGAT EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA 

Fem d’ovella a granel: 0,03 €/kg

Cost mitjà per superfície: 300-600 €/ha

Fems en sac: 0,15 a 0,30 €/kg

Cost mitjà per superfície: 300-900 €/kg



Accions per a millorar la GESTIÓ DE LA MO i l’Agrocompostatge a la CV

 Estructuració d'un equip de compostatge dins de l'SPEit: EE Carcaixent, 

EEA Vila-real, EEA Elx, IVIA, UMH. Plantes microescala demostratives 

COMPOSTATGE EEA i UMH.

 Suport als productors ecològics i ajuntaments: assessorament, 

dinamització (informació ajudes, experimentació, ...).

 Formació pròpia: cursos sobre compostatge.

 Convenis amb Universitats: DGDRiPAC-UMH: AGROCOMPOST

2016-2020



Accions per a millorar la GESTIÓ DE LA MO i l’Agrocompostatge a la CV

 Dinamització projectes locals (ajuntaments, mercats, ...):

MERCAVALÈNCIA, altres.

 Ordres noves (Cooperació): per a Ajuntaments i altres administracions. 

Projectes Pilot (filosofia MATER / AGROCOMPOST).

 Coordinació amb altres entitats: DG Qualitat Ambiental (ORDRE

Compostatge Comunitari), Diputacions, Consorcis (V5). EPSAR.

2016-2020





AGROCOMPOSTATGE PER AL SECTOR AGRARI 
VALENCIÀ 



OBJECTIUS DEL PROJECTE AGROCOMPOST

1
• Investigar, experimentar sobre diverses formes i tipus de 

compostatge.

2
• Descobrir les millors proporcions i barreges per elaborar 

un compost de qualitat.

3
• Divulgar els coneixements en el sector agrícola valencià, 

per a produir compost de restes vegetals i urbans.



 Identificació, quantificació i naturalesa de fluxos residuals orgànics d'interès.

 Implementació i desenvolupament cooperatiu de models d’Agrocompostatge 

comarcalitzat, mitjançant foment de la gestió de fluxos residuals agroalimentaris in situ o 

amb minimització del transport.

 Desenvolupament d'experiències pilot d’Agrocompostatge en col·laboració amb agents 

actius del sector.

 Desenvolupament d'una plataforma formativa PERCOMPOST per proposar i optimitzar 

processos in situ d’agrocompostatge.

CONVENI DG DRiPAC (GVA) – UMH: AGROCOMPOST

2017



PLA D’ACTUACIÓ

Identificació de l’origen dels 
fluxos de residus orgànics.

Desenvolupament 
d’experiments pilots 
d’Agrocompostatge.

Implantar models 
d’Agrocompostatge 

comunitari.

Elaborar informes que avalen 
i informen dels resultats.

Desenvolupar una Base de 
Dades 

(Calculadora de Compost).



• Agrocompostatge inclou accions de: 
• Formació, s’han desenvolupat cursos de formació presencial.

• Acompanyament: 
• Amb cursos on-line dels aspectes claus de l’Agrocompostatge. 

• Amb u aplicació per a dispositius mòbils (app) que inclou una calculadora de compostatge i con 
una base de dades pròpia amb les matèries primeres residuals.

• Demostració: S'estan desenvolupant 11 assaigs pilot de demostració en 
agrocompostatge en entorns convencional i ecològic amb diferents 
agricultors/productors/cooperatives, sumant un total de 17 processos 
diferents, amb intenció de créixer i sumar més col·laboradors. 

ACCIONS QUE INCLOU EL PROJECTE



Equip i accions formatives i assessorament

 EQUIP:

 EEA: Carcaixent, Vilareal, Elx. Plantes microescala demostratives.

 IVIA: R. Canet i equip.

 UMH: R. Del Moral i equip.

2017

miércoles 27/09/17 
17:00 a 17:15 Presentación de las jornadas Joaquin Parra (EEA) 

17:15 a 19:00 La importancia de la materia orgánica en el suelo. La fertilización de 
los cultivos ecológicos Victor Gonzálvez (SEAE) 
19:00 a 21:00 Principios de compostaje para agricultores Marian Bustamante (UMH) 
 
jueves 28/09/17 
17:00 a 19:00 Cómo compostar en 10 píldoras de información Raul Moral Herrero 
(UMH) 
19:00 a 20:00 Cómo evaluar la calidad del compost. Raul l Moral Herrero (UMH) 
20:00 a 21:00 Dosis de empleo del compost. El convenio de Agrocompostaje. UMH. y 
CAMACCDR. Josep Roselló (SPEIT) 

Curso técnico de especialización 

AGROCOMPOSTAJE . 

Del 27/09/2017 al 28/09/2017 

ELX 

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA 

Pda. Alzabares Bajo, p-1 nº 62 
03290 ELX (ALICANTE) . Telf. 965455952 
EEA Elx - esexag_elx@gva.es  
 

http://www.agroambient.gva.es/ca/web/desarrollo-rural/proximos-cursos  

-Reunió tècnica amb la Federació de Cooperatives en Alacant 
per a informar del Projecte d’Agrocompostatge. 
-Curs de compostatge en Villena,
-Xarrada compostatge RMH Cemacam/SEAE en Crevillent
-Curs de compostatge en la EEA d’Elx
-Participació amb estand propi en al Fireta d’Elx
-Curs de compostatge en Jérica (Castelló)



 CONVENI AJUNTAMENT DE VALÈNCIA –

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MA, CC I 

DR – MERCAVALÈNCIA

 Compostatge amb de palla de 

l’arròs + materials produïts 

MERCAVALÈNCIA (residus 

agroalimentaris) 

 SPEit: Dir. Tècnica, Analítiques 

generals, Divulgació i 

assessorament.

PROJECTE COMPOSTATGE MERCAVALÈNCIA

2017

Programa pilot

València usará los desechos de Mercavalència
y la paja del arroz para abonar los jardines 
El ayuntamiento firma un convenido con Agricultura que 
durará un año y se ampliará si tiene éxito
ed | valència 24.10.2017 | 14:52 
http://www.levante-emv.com/valencia/2017/10/24/valencia-
usara-desechos-mercavalencia-paja/1632134.html

http://www.levante-emv.com/valencia/2017/10/24/valencia-usara-desechos-mercavalencia-paja/1632134.html


MOLTES GRÀCIES!




