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INFORME SERVICIS TÈCNICS MUNICIPALS 
 

ASSUMPTE: RESULTATS DEL PROJECTE PILOT DE COOPERACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT D’ALZIRA I ALZICOOP, PER A LA TRITURACIÓ DE RESTES 
DE PODA EN LES PARCEL•LES AGRÍCOLES QUE  ENVOLTEN EL PARATGE 
NATURAL MUNICIPAL “MURTA - CASELLA”. ANYS 2019 I 2020 

REF. MA: 20/21 

El Tècnic municipal que subscriu, en relació a l'assumpte de referència, INFORMA 

QUE: 

L’ajuntament d’Alzira i la Cooperativa agrícola Alzicoop valoren positivament els 

resultats obtinguts en el projecte pilot de cooperació “Prevenció d’incendis forestals 

en l’entorn agrícola del paratge natural municipal Murta i Casella”, per aportar 

informació de valor respecte als processos de trituració agrícola en les parcel·les 

agrícoles confrontants al sòl forestal del paratge natural municipal.  

 

Mitjançant aquest projecte, subvencionat al 80% a través de les ajudes aportades 

per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 

Transició Ecològica en el marc del programa desenvolupament rural de la 

Comunitat Valenciana 2014-2020, s’ha pogut oferir el servei gratuït de trituració de 

restes de poda agrícola durant els anys 2.019 i 2.020 als llauradors voluntaris que 

s’adheriren a l’iniciativa.   

 

L’objectiu fonamental d’aquest projecte ha estat buscar alternatives viables a la 

crema, des del punt de vista tècnic i econòmic, per a la gestió de les restes de poda 

en les zones agrícoles pròximes al paratge i que presenten major risc per incendi 

forestal.  

 

S’han provat i comparat diferents sistemes de trituració de restes de poda en camp, 

determinant-se els valors òptims de funcionament en els paràmetres bàsics que 

intervenen en la eficiència d’aquest procés, que són: 

 

- Característiques tècniques de la maquinària de trituració que més s’adapta a 

les condicions físiques dels abancalaments.  
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- Adaptacions bàsiques de les infraestructures que han de tindre les 

explotacions agrícoles abancalades per a poder assumir la trituració en uns 

rendiments de treball acceptables. 

- Tipus de poda de l’arbratge compatibles amb els sistemes de trituració 

posteriors. 

- Perfeccionament de la metodologia de treball de trituració in-situ per a 

millorar els rendiments del procés i així poder ser competitiu en preu 

respecte al mètode tradicional de la crema.  

 

Els resultats obtinguts són determinants per a poder consolidar la  trituració de 

restes de poda agrícola com a eina de gestió eficaç i viable, que s’adaptada a les 

característiques de les explotacions agrícoles existents amb alts rendiments de 

treball, i per tant ajustada en costos per a l’agricultor. 

  

Durant els dos anys de duració del projecte pilot, s’han triturat 271.335 m2 de 

superfície agrícola en les Valls de la Murta i la Casella, 80.484 m2 en 2.019 i 

190.851 m2 en 2020. S’han realitzat 295 hores de treball, 64 en 2.019 i 231 en 

2.020. El volum de poda mitjà triturat correspongué en 2019 a un 20% de la copa de 

l’arbre i en 2020 es detectà que aquest s’incrementà fins a un 40%. 

 

Aquest increment significatiu d’hores, superfície i volum de poda triturada es va 

deure a que en el segon any, per una banda es va incrementar la participació en 

número de voluntaris i d’altra, les podes foren més intenses tant pels efectes del 

confinament que endarreriren els treballs fins a dates en les que ja no es podia 

cremar, com perquè la campanya de cítrics de 2020 fou més generosa que la de 

2019 i per tant els agricultors invertiren més recursos en el manteniment de les 

seves explotacions.  

 

Aquesta circumstància provocà diferències en el rendiment mitjà de trituració entre 

els dos anys de duració del projecte, ja que en 2019 aquest fou de 1 fanecada i 

mitja triturada per hora de treball i en 2020 va caure fins a 1 fanecada per hora. No 

obstant això, ponderant els valors de rendiment de treball obtinguts amb el volum 

de poda gestionat per unitat de superfície, s’obté un rendiments òptims de treball 

per al conjunt del projecte de 1000 m2 de superfície agrícola triturada per hora de 
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treball. Aquest valor de referència pot variar entre +/- 10% de la superfície en funció 

del tipus de cultiu, la preparació de la poda i l’adaptació de les parcel·les per a 

facilitar el moviment de la màquina fins als punts de triturat.  

 

Les parcel·les en les que s’ha treballat son majoritàriament abancalades a diferents 

nivells, amb marcs de plantació densos caracteritzats per tindre carrers de pas 

estrets que dificulten l’accesibilitat i la maniobrabilitat interna de maquinària 

convencional. Xicotetes adaptacions de les infraestructures com la creació de 

carrers de pas més amples entre arbres fins al punt d’acumulació de poda, podant 

més intensament o inclús eliminant-ne algun, i la construcció de xicotetes rampes 

d’accés entre els bancals en els que es tritura, son de gran ajuda per a millorar el 

rendiment de treball i disminuir significativament els costos de trituració. 

 

La màquina de trituració òptima per aquestes explotacions abancalades, ha d’estar 

adaptada a les condicions de les parcel•les i ha de tindre una bona capacitat de 

treball, per tant s’ha determinat que ha de reunir les següents característiques; 

amplària menor o igual a 1 metre, altura no superior a 1,5 m., capacitat per a triturar 

un diàmetre de rama entre els 12-14 cm., tambor de trituració mixte de guillotines i 

martells i que siga mòbil autopropulsada a poder ser mitjançant erugues per a oferir 

major estabilitat i menys capacitat de compactació del sòl. L’ajuntament d’Alzira, 

gràcies al finançament d’aquest projecte ha pogut adquirir una màquina trituradora 

amb aquestes característiques, per a realitzar els serveis autogestionats. 

 

Els equips de treball s’han gestionat en dos modalitats diferenciades: mitjançant 

l’autogestió, realitzant el servei d’estellat de restes de poda amb personal propi de 

l’ajuntament i la trituradora municipal, i la externalització, i mitjançant 

l’externalització, contractant serveis a empreses especialitzades en aquest tipus de 

treball, amb la finalitat de poder provar diferents maquinàries i sistemes de treballs. 

Totes les parcel·les foren estudiades prèviament pels tècnics d’Alzicoop i de 

l’Ajuntament d’Alzira, per a poder orientar els treballs de poda i planificar les 

tasques de trituració dins de la parcel·la. El servei de trituració sempre ha estat 

dirigit per tècnics d’Alzicoop i coordinat pels tècnics municipals. La col·laboració 

estreta entre l’ajuntament i la cooperativa ha estat fonamental per al bon 

desenvolupament del projecte i per a estudiar detalladament els processos de 
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trituració per tal de millorar-los i obtindre els màxims rendiments. D’aquesta 

experiència, es conclou que la participació público-privada és la millor fórmula de 

gestió per establir un servei de trituració local flexible, àgil i ajustat en costos. 

 

En les condicions del mercat actual de l’estella, es conclou que el millor sistema de 

valoració de triturat és l’aplicació i extensió com a mülch sobre el sòl de les 

mateixes explotacions agrícoles on es genera. El triturat aporta matèria orgànica i 

millora les condicions edafològiques, ja que aporta estructura i ajuda a mantindre el 

contingut d’humitat. Aquesta capa continua de triturat sobre el sòl, el protegeix front 

als efectes erosius de la pluja intensa i contribueix a minimitzar la compactació de la 

superfície, afavorint la infiltració de l’aigua de reg. També cal dir, que en les 

parcel·les en les que es va aplicar el triturat durant la primera campanya de 2019, 

es va detectar una disminució en l’abundància de males herbes durant 2020, fet 

que propicià que es tingueren que fer menys tractaments fitosanitaris.  

 

Tota valorització del triturat que es realitze fora del camp on es genera, no és viable 

econòmicament degut a que el cost de l’arreplega i el transport dispara els costos 

de gestió, i en l’actualitat no existeix un mercat consolidat de l’estella que justifique 

aquestes despeses. 

 

S’han explorat altres possibiltats de valorització, com per exemple la utilització de 

l’estella com a biocombustible en forma de pellets, no obstant això l’alt contingut 

d’humitat de la fusta dels tarongers la confereix d’una potència calorífica menor que 

altres espècies forestals que també es comercialitzen, i per tant aquest fet 

condiciona que no siga competitiva en preu respecte d’aquestes.  

 

Altra opció de futur per a la seva valorització és la utilització de l’estella com a 

element estructurant del procés de compostatge de la fracció orgànica dels residus 

urbans. Les característiques pròpies del triturat, el confereixen d’unes propietats 

idònies per a reduir el contingut d’humitat de la matèria orgànica en el procés de 

compostatge, i per tant pot arribar a convertir-se en un producte valuós per als 

gestors de residus. L’aplicació i la generalització d’aquest ús, depén del 

desenvolupament del marc legislatiu en matèria de residus que va a realitzar-se 

durant els pròxims anys, i es considera que serà una bona oportunitat per a canviar 
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el concepte de l’estella de residu a subproducte, podent-se crear un mercat estable 

que permeta obtindre una renda complementària al llaurador derivat de la seva 

venta.   

 

El desenvolupament del projecte ha aportat als participants, coneiximent i 

experiència, per a poder oferir en el futur sistemes de gestió de les restes de poda 

agrícola, alternatius a la tradicional crema i viables econòmicament, per a poder 

assolir l’objectiu fonamental del projecte que és minimitzar el risc d’incendi forestal 

en la interfície agrícola forestal del paratge natural municipal “Murta-Casella”. 

 

Durant els dos anys de duració d’aquesta experiència pilot s’han invertit un total de 

65.328,86 €, en diferents conceptes previstos a la planificació inicial del projecte, 

com són; adquisició de màquina trituradora, habilitació de campa per a 

experimentar el procés de compostatge de restes de poda amb l’estellat resultant 

de la trituració, assistència tècnica per als processos de participació pública, 

prestació de serveis de trituració amb empreses especialitzades i contractació 

parcial dels tècnics coordinadors del projecte. 

 

De tot això s'informa als efectes oportuns. 

Alzira, 23 de febrer de 2021 

 

 

Enginyer forestal municipal 

Sergi Abril Cerdà 
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