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1. FOMENT CONSUM CONSCIENT, RESPONSABLE I ECOLÒGIC

2. FOMENT PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

3. FOMENT DE L’ELABORACIÓ ECO, TRANSFORMACIÓ I COMERCIALITZACIÓ

4. PROMOURE EL CONEIXEMENT AGROECOLÒGIC:

IDi+t PARTICIPATIVA I FORMACIÓ AE

5. MILLORAR LA GOVERNANÇA I LA TRASPARÈNCIA. ARMONITZAR LES POLÍTIQUES 

GVA AMB EL SECTOR DE P.E.



.

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 TRANSPARÈNCIA. 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 mig per superfície: 300-600 €/ha

Fems en sac: 0,15 a 0,30 €/kg

Cost mig per superfície: 300-900 €/ha



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

 Suport als productors ecològics: assessorament, dinamització (informació ajudes, cursos, 

experimentació, ...).

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

Elx, IVIA, UMH.

 Formació pròpia: cursos sobre compostatge.

 Convenis amb Universitats: 

 Conveni col·laboració DGDRiPAC-UMH: AGROCOMPOSTA

 Ordres noves (Cooperació): per a Ajuntaments i altres administracions. Projectes MATER.
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ESCENARIS DE TREBALL PROPOSATS:

• AGROCOMPOSTATGE: amb replega selectiva dels RSU i d’altres 

restes orgàniques, per al seu compostatge de xicoteta escala, 

amb una distància de recorregut mínima i un ús local (agricultors o 

el municipi). 
• Compostatge centralitzat en plantes públiques, 

• Biodigestió i producció de gas i compost secundari, 

• Pelletització i producció energètica de les restes més lignificades.

L'AGROCOMPOSTATGE és part d'una estratègia de recuperació de la 

producció agrària i la sobirania biorregional. La qualitat de recollida és més gran 

en petits projectes que en sistemes generalitzats. L’agrocompostatge suposa una 

alternativa més eficient ecològicament que un sistema centralitzat clàssic

(model austríac).



L’AGROCOMPOSTATGE pot generar avantatges com:
- Una disminució fracció desestimada dels RSU i de l’impacte produït.

- Una disminució del cost (per la gestió, per la producció, pel transport). A mig 

termini una disminució de taxes i/o una compensació per l’esforç comú 

aconseguit.

- Gestió LOCAL i directa dels RSU per agricultors o cooperatives locals 

(agrocompostatge), podent generar rendes complementàries.

- Ús directe per part de llauradors ecològics o d’altre tipus del producte obtingut.

- Economia social i circular. Augment laboral LOCAL i estable. Estimulació 

d’empreses (replega, compostatge, gestió, mercats,...).

- Col·laboració público-privada en la consecució d’objectius pel bé comú. Food

Smart Cities (Municipis Agroecològics Intel·ligents).Ordre de Cooperació DG 

DRiPAC.

- En resum, una gestió sostenible (agroecològica, eficient, local) de totes les 

restes orgàniques dels municipis per compostatge d’ús directe i/o producció 

energètica i (biogás, pellet, …).



AGROCOMPOSTATGE



RESTES ORGÀNIQUES
(RSU, agràries, forestals)

REPLEGA SELECTIVA
Llaurador o cooperativa agrària

Empresa social d’inserció

Gestor residus

LLOC DE TRACTAMENT
Llaurador o cooperativa agrària

Instal·lacions municipals

Planta Consorci

SISTEMA DE TRACTAMENT
Agrosompostatge

Compostatge estándard

Biodigestió

Pelletització

USUARI 
Cooperativa agrària o llauradors

Municipi

(compost jardins i horts urbans, 

E als centres públics)

Tercers

BONIFICACIÓ
Taxes i cost serveis municipals

Moneda social (Serveis i bens)

SPEIT

SPEITSPEIT

SPEIT





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

 Implementació i desenvolupament cooperatiu de models d’Agrocompostaje

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

amb minimització del transport.

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

actius del sector.

 Desenvolupament d'una plataforma formativa PERCOMPOST per proposar i optimitzar 

processos in situ d’agrocompostaje.

CONVENI DG DRiPAC (GVA) – UMH: AGROCOMPOST
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Productors +

Centres investigació
Transformació

Agroalimentària

AE, DO, IGP

Valoració restes

agrocompostatge

Ramaderia extensiva

Escoles de pastors Centrals de compres

AE

INVERSIÓ MÀXIMA 80.000 € / PROJECTE

SUBVENCIÓ MÁXIMA: 40% INVERSOR PRIVAT,  80% PÚBLIC

2018

Ajudes per a la cooperació (PDR-CV 2014-2020)
M16 «Cooperació», submesura 16.2 "Suport per a projectes pilot i per al desenvolupament de nous 

productes, pràctiques, processos i tecnologies", en l'operació 16.2.1 "Ajuda a projectes pilot per al 

desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologia"

Línea 4
Prioridad 5



MODEL CARRÍCOLA D’AGROCOMPOSTATGE



MODEL CARRÍCOLA D’AGROCOMPOSTATGE




