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Aquest és un document informatiu dels resultats de la última caracterització de la fracció orgànica 
(a partir d’ara FORM) del circuit de recollida del qual el vostre municipi forma part. 

Aquestes caracteritzacions es realitzen trimestralment per a tots els circuits de la comarca, sobre 

una mostra escollida a l’atzar. 

La informació que ens donen aquestes caracteritzacions és: 

• Percentatge d’impropis trobats a la mostra. Aquest percentatge és el que marca l’import 

de retorn del cànon (a major percentatge d’impropis, menys ingressos). 

• Materials impropis detectats, percentatge de cada material i fotografies dels mateixos. 

• Presència de residus especials o perillosos (xeringues, blísters i capses de 

medicaments, etc.) i residus sanitaris (mascaretes). 

La FORM es tracta i es gestiona a la planta de compostatge, obtenint com a producte el compost, 

un fertilitzant per la terra de cultiu. A la planta de compostatge es realitza una separació amb 

equips mecànics dels materials que no són propis d’aquesta FORM. Tanmateix, i atès que els 

equips mai són efectius completament, com més neta arribi la fracció orgànica, el compost 

obtingut és de més qualitat. Així doncs, el percentatge òptim per tenir una FORM de bona 

qualitat i d’aquesta manera obtenir un compost de qualitat i ben valorat, hauria d’estar per sota 

del 5%. A més a més, com més qualitat de la FORM i menys impropis, més elevat és l’import del 

retorn del cànon i per tant els ingressos per la Noguera són més elevats.  

 

 

 

El vostre municipi forma part del circuit Noguera-02. 

En la caracterització del primer trimestre el percentatge d’impropis ha estat de 12,99%. 

Els principals impropis detectats i els seus percentatges són els següents: 

 
 

DOCUMENT INFORMATIU DELS RESULTATS DE LA 

CARACTERITZACIÓ DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA  

RESULTATS DE LA CARACTERITZACIÓ DE LA FORM  

CIRCUIT NOGUERA-02    1r TRIMESTRE 2022 

PERCENTATGE D’IMPROPIS DELS CIRCUITS DE LA NOGUERA (PRIMER TRIMESTRE) 

Noguera-01 

11,01% 
Noguera-02 

12,99% 

Noguera-03 

18,38% 

Noguera-04 

11,07% 
Per percentatges d’impropis igual o superiors al 14%, no hi ha ingressos per retorn del cànon. 

 


