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Nota legal sobre la propietat intel·lectual  

Tots els continguts del present document, incloent-hi, sense caràcter limitatiu, textos, 
gràfics, imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que poguessin 
correspondre als esmentats continguts, així com totes les marques, noms comercials o 
qualsevol altre signe distintiu són propietat dels seus legítims propietaris, i queden 
reservats tots els drets sobre aquests. 

Queda prohibit qualsevol acte de reproducció dels continguts, en el tot o en una part, amb 
qualsevol forma o mitjà, sigui mecànic, electrònic, reprogràfic o un altre, així com qualsevol 
acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense la prèvia autorització expressa i 
per escrit de VILASECA CONSULTORS SLP o dels seus legítims propietaris. 

Usos prohibits i permesos 

Està prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent tot tipus de reproducció, 
distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol 
tipus de suport i mitjà, dels elements abans referits, creacions i signes distintius sense 
autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars especialment de VILASECA 
CONSULTORS SLP. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció 
sancionable per la legislació vigent. 

No obstant, pel seu compte i risc, l’usuari podrà descarregar o realitzar còpies dels elements 
exclusivament pel seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat 
intel·lectual de VILASECA CONSULTORS SLP. En especial, no podrà alterar, modificar o 
suprimir ni total ni parcialment. En cap cas això significa una autorització o llicència sobre 
els drets de propietat intel·lectual del processos i dissenys exposats en el present 
document.  

Vincles 

VILASECA CONSULTORS SLP no assumeix cap responsabilitat sobre els vincles externs que, en 
el seu cas, es poguessin incloure en el present document, és per això que lector del present 
document i de les idees aquí expressades accedeix exclusivament sota la seva 
responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que es regeixin en aquests vincles. 
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1. RESUM EXECUTIU  

Els reptes que se’ns plantegen per l’assoliment dels objectius mediambientals en 
matèria de reducció d’emissions de GEH (Gasos d’Efecte Hivernacle), han de ser 
enfocats des d’angles molt diversos, que passen per la mobilitat sostenible, l’Economia 
Circular, la descarbonització dels processos productius o la gestió dels residus, per citar-
ne alguns exemples. En aquest sentit es volen trobar solucions innovadores, en la línia 
del que marquen les pautes europees i internacionals, per dur a terme una 
descarbonització dels procediments de gestió de residus actuals mitjançant una 
valorització material dels mateixos.  
 

 
Figura 1.  Marc conceptual de l’Economia Circular. 

El plantejament és produir “matèries primeres” a les instal·lacions de gestió de residus 
implantades al territori, presentes i futures, ja sigui mitjançant l’obtenció d’hidrogen 
verd a partir de la hidròlisis de l’aigua o produint combustibles alternatius com ara el 
mateix hidrogen, el metà sintètic, o bé mitjançant la síntesis de productes d’interès 
industrial com ara el metanol, l’etilè o l’amoníac (entre d’altres d’una llarga llista). En 
aquest sentit s’han de proposar tecnologies alternatives que apostin per la innovació i 
el valor afegit, alhora que aportin una solució al problema de les emissions vinculades 
a la gestió de residus (cal recordar que els residus són responsables del 7 % de les 
emissions de GEH)  tant pel que fa a les emissions directes com a les emissions difuses.  
 
Finalment, la descarbonització dels processos és indissoluble de l’obtenció de fonts 
d’energia neutres respecte de les seves emissions, fet que es pot aconseguir per dues 
vies a partir del processos proposats en el present “Estudi d’alternatives a la deposició 
de residus a la Comarca de l’Anoia” que es presenta a continuació. D’una banda, es 
poden obtenir productes químics d’interès industrial i matèries primeres per a nous 
processos industrials per mitjà d’una valorització material i energètica dels residus i, 
d’altra banda s’aconsegueixen reutilitzar els subproductes sòlids produïts amb 
tècniques avançades de carbonatació i encapsulament, a la vegada que s’aconsegueix 
valoritzar el CO2-eq emès durant el processos de gestió de residus, on encara no 
s’apliquen tècniques de captura de gasos, per poder esser utilitzat com a matèria 
primera en la síntesis de productes d’interès industrial i energètic.  
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És per tot això, que cal implementar instal·lacions innovadores amb l’objectiu 
d’aconseguir emissions zero i residu zero, és vital tant per l’optimització del Cicle de 
Vida i la petjada de carboni de la Gestió dels Residus, com per l’obtenció de 
combustibles alternatius i altres productes i materials d’interès industrial lliures de 
carboni d’origen fòssil. 
 

 
 

Figura 2. Esquema d’una planta de Reciclatge Molecular "Waste-to-Chemicals". (Elaboració pròpia).  

 
Als efectes d’acomplir amb els objectius i indicadors fitxats per l’Ajuntament de 
Masquefa, el present document fa una presentació de les principals línies de 
l’Economia Circular en relació amb els residus, seguidament es defineix el 
plantejament general del projecte, es revisen les directrius i normes aplicables així com 
les MTD per a la gestió dels residus. Un cop analitzats aquests punts, es fa una 
descripció bàsica de les propostes tecnològiques existents en funció de la tipologia i 
quantitat de residus prevista en el futur per tal de proposar les principals instal·lacions 
necessàries per al desenvolupament d’un Parc d’Economia Circular pel Tractament 
Avançat de Residus a la Comarca de l’Anoia, així com les inversions i beneficis 
previstos tant econòmicament com ambientalment dins l’horitzó 2035-2050.  
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2. ANTECEDENTS DE L'ESTUDI D'ALTERNATIVES 

En data 22 de maig de 2021, l’Ajuntament de Masquefa va adjudicar a la consultora 
VILASECA CONSULTORS SLP l’expedient X2020001836 corresponent a la Redacció d’un 
Estudi d’Alternatives a la Deposició dels Residus a la Comarca de l’Anoia.  
 
En data 28 de juny de 2021 es signa el contracte entre l’Ajuntament de Masquefa i la 
consultora VILASECA CONSULTORS SLP. 
 
Aquesta demanda d’estudis d’alternatives a l’abocador de Can Mata (ubicat a Hostalets 
de Pierola) era una vella aspiració dels municipis de la demarcació de l’Anoia fronterers 
amb l’esmentat abocador. 
 
En el fons, l’Estudi d’Alternatives a l’abocador presenta solucions per: 
 

● Problemes i molèsties de caràcter ambiental a curt termini, com pot ser la 
generació de pudors i/o petits incendis que han despertat l’alarma dels veïns 
afectats. 
 

● Possibles problemes a mig o llarg termini, com pot ser la sortida de gasos 
resultant de les reaccions que tenen lloc a l’interior dels abocadors i la possible 
infiltració de lixiviats cap als freàtics existents a la zona.  
 

● Definir a nivell conceptual, l’espai i les instal·lacions necessàries per a la 
instal·lació del Parc Ambiental d’Economia Circular a la comarca de l’Anoia, 
proposant instal·lacions que ens apropin a l’objectiu de residu zero i emissions 
zero. 

 
En les directives de la Unió Europea sobre l’explotació i sobretot la cloenda dels 
abocadors (veure Real Decreto 646/2020 del 7 de juliol), fixa com a termini de “post-
clausura” amb l’obligació de tractar els gasos i els lixiviats durant un període de 30 anys. 
Aquest període de temps tant prolongat no augura cap bon presagi, la qual cosa 
augmenta la inquietud dels veïns. 
 
Així doncs, en la següent proposta tècnica presentada es desenvoluparan els apartats 
principals que formaven part dels objectius del contracte per a la redacció de “l’Estudi 
d’Alternatives a la Deposició dels Residus a la Comarca de l’Anoia” endegat per 
l’Ajuntament de Masquefa i tot un seguit de noves aportacions per tal de convertir 
l’arribada d’aquests residus en una oportunitat de Desenvolupament i Economia 
Circular per la Comarca de l’Anoia. 
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3. NOCIÓ DE PARC AMBIENTAL I ECONOMIA CIRCULAR 

Els actuals hàbits de vida i consum estan portant la nostra societat a situacions 
extremes tant pel que fa al consum de matèries primeres com al seu esgotament. És, 
per tant, imperatiu posar els medis per poder evitar l’abocament, del que fins ara 
anomenats residus per passar a ser utilitzats com a nous recursos. Aquest trànsit és 
l’anomenada Economia Circular, on el protagonista és el residu que es considera un 
recurs. 
 
En l’actualitat, s’aboquen infinitat de materials que podrien tenir una segona o tercera 
vida si es dugués a terme un plantejament totalment diferent: el de crear un Parc 
Ambiental. L’objectiu és aprofitar tot un seguit de residus a la vegada que es fomenta 
la mà d’obra i es té cura del medi ambient. Per aquests motius, l’Ajuntament de 
Masquefa vol promoure un ampli espai on tinguin lloc diferents activitats integrades, 
en una visió de conjunt i sota els principis de l’Economia Circular com: 
 

● La instal·lació de plantes avançades de tractament de residus que substitueixin 
el tradicional abocador. 

● Diversos tallers per dur a terme activitats tant variades com el reciclatge de 
matalassos o recuperació de components dels “residus voluminosos”. 

● Creació de petits centres fabrils, per desenvolupar materials sostenibles a partir 
de residus recuperats. 

● Interacció amb empreses industrials de la comarca per analitzar el procés de 
fabricació i analitzar com es poden circularitzar els actuals residus. 

● Creació d’una Aula per activitats de formació a diferents nivells amplis i variats 
amb la col·laboració de centres d’educació externs. 

● Activitats de recerca, en especial pel que fa referència a aquells residus que avui 
dia tenen un reduït nivell de recuperació. 

● Grups de treball per ajudar a desenvolupar la coordinació i aplicació de les 
activitats de la comarca relacionades amb la conservació del medi ambient i 
l’economia circular. Nous models de negocis circulars. 

● Col·laboració tècnica per desenvolupar, conjuntament amb altres entitats (i 
possiblement de comarques veïnes), grans projectes dels anomenats “Next 
Generation”.  

 
L’Ajuntament de Masquefa té intenció d’endegar la tramitació urbanística adient per 
tal de qualificar com a Serveis Tècnics Ambientals (STA) una gran superfície de terreny 
amb la finalitat de poder establir un Parc Ambiental d’Economia Circular a la 
Comarca de l’Anoia. 
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3.1. PARC AMBIENTAL DE TRACTAMENT AVANÇAT DE 
RESIDUS  

Aquesta part és la més important en termes de quantitats de residus per això s’exposa 
en primer lloc i es desenvolupa en els següents apartats. Els punts més destacables, 
com indica el títol són: 
 

• A partir dels actuals residus, es produiran matèries de futur com l’hidrogen verd 
i/o derivats sintètics com ara el metanol o altres productes d’interès industrial 
mitjançant química verda. És a dir, el punt fonamental és la valorització material. 

 
• No tindrà emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH). 

 
• Es pretén dissenyar un seguit d’instal·lacions  amb la finalitat d’apropar-nos a 

l’objectiu de “residu zero”. 
 

Tal i com es justifica més endavant, aquests objectius tant ambiciosos només són 
assequibles a partir de l’aplicació de l’Economia Circular.  

3.2. ALTRES ACTIVITATS A REALITZAR EN EL PARC AMBIENTAL 

El Parc Ambiental es concep com un conjunt d’activitats que donen sentit social, 
ambiental, laboral i econòmic a l’anomenat Parc Ambiental Avançat de Tractament de 
Residus. En els apartats següents es farà una síntesi de cada un d’ells. 

     3.2.1. Tallers de reciclatge 

La paraula “taller”, en la terminologia ambiental, s’usa com a sinònim d’una planta de 
triatge i reciclatge de residus de composició variable i quantitat limitada, que no 
justificaria una inversió només per ella mateixa.   
 
Un exemple ben significatiu són els anomenats residus voluminosos que arriben, 
barrejats, amb els residus de procedència urbana, com poden ser el calçat, capses 
d’embalatge de grans dimensions, mobles, joguets, matalassos, etc. Totes aquestes 
fraccions són separades a l’entrada de les plantes de tractament convencionals de 
residus (les anomenades TMB: plantes de Tractament Mecàniques Biològiques), que 
per imperatius legals seguiran existint. 
 
La heterogeneïtat d’aquest tipus de residu obliga a realitzar un emmagatzematge per 
fraccions i, posteriorment procedir a un reciclatge quan la quantitat del material sigui 
homogènia i es pugui realitzar el desmuntatge i separació de forma continua. Els 
productes resultants: papers, cartró, metalls, residus electrònics, fusta, vidre, tèxtil, 
entre d’altres tenen clara sortida en el mercat. És a dir, es segueix el mandat de 
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l’Economia Circular: el residu s’ha convertit en recurs per diverses indústries de la 
comarca.  
 
En resum, l’Economia Circular acumula un gran potencial per millorar la sostenibilitat 
i competitivitat de les empreses de la Comarca de l’Anoia alhora que proporciona la 
recuperació de materials i recursos per a la seva venda posterior, gràcies a aquesta 
recollida fraccionada i altament selectiva, que es preveu desenvolupar en el nostre 
territori.  
 
En la distribució dels costos industrials d’una empresa, les matèries primeres juguen 
un paper fonamental. Els diversos estudis a gran escala assenyalen que cada 1% 
d’estalvi de matèries primeres, representa de mitjana, 300 milions d’euros pel conjunt 
de l’economia. 
 

 

Per exemple, el cas dels matalassos n’és un d’interessant a comentar. Aquest residu 
voluminós és difícil de valoritzar per la seva composició i la difícil separació que 
comporta. Malauradament, a Espanya, el 90% de matalassos (1,5 milions d’unitats, que 
equivalen a unes 30.000 tones) acaba en abocadors cada any. Normalment, només se’n 
recupera el metall dels molls i una petita part d’espuma i làtex. Però futurs projectes 
empresarials pretenen recuperar, de forma estable, nuclis de PUR per a la seva 
reutilització en encoixinats  per a sofàs, mobiliari i panells d’aïllament tèrmic o acústic, 
o per a la producció d’escumes de poliuretà i altres [Referència bibliogràfica 1]. 

3.2.2.  Aula de formació 

Fa tant sols 30 anys ningú parlava de residus o dels impactes ambientals que 
generaven els mateixos per a les generacions futures, tampoc hi havia un Departament 
de Medi Ambient (almenys a Espanya). Avui en dia gairebé totes les activitats de 
qualsevol tipus han de passar pel “filtre ambiental”. Per tant, no és exagerat dir que el 
Medi Ambient va prenent rellevància dia a dia en la nostra societat de tal manera que 
és imprescindible adquirir un mínim de coneixements en aquest camp. 
 

Figura 3. Esquema gràfic resum sobre els tallers de reciclatge (Elaboració pròpia). 
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De la mateixa manera que evolucionen els hàbits socials i l’economia en general, els 
coneixements ambientals s’amplien, dia a dia, en diversos àmbits. A tal efecte cal citar, 
a tall d’exemple, els problemes associats al models de la mobilitat actual (sorolls, 
contaminació i residus), el constant debat sobre la construcció (cost energètic del 
confort: energia i aïllaments), l’increment exponencial dels sistemes de comunicació i 
informació (grans quantitats de RAEES), l’hàbit de l’actual alimentació (embolcalls, 
malbaratament d’aliments). Queda clar que el residu és malauradament, un 
protagonista destacat en cada activitat. Per tot això, és necessari una aula de formació 
a diferents nivells a fi i efecte de ser un nucli per a futurs professionals preparats per a 
desenvolupar tasques en el camp de la sostenibilitat, les EERR i l’Economia Circular.  
 
Les activitats relacionades amb el Canvi Climàtic i l’Economia Circular són de molta 
complexitat i cada dia apareixen noves tecnologies o bé noves aplicacions que 
obliguen a una formació complementària o més extensa sobre aquestes disciplines. 
També es programaran visites tècniques, després d’unes hores de formació, a 
empreses industrials de la comarca per tal de conèixer, sobre el terreny, la problemàtica 
tècnica que implica la generació i el tractament de residus i, naturalment, les mesures 
de prevenció per a la minimització dels mateixos. 

 
Per totes aquestes raons, es proposa crear un aula o centre de formació, a diferents 
nivells, enfocada fonamentalment als futurs empleats del Parc Ambiental. Però oberta 
cada vegada més al públic en general, atès que els experts auguren un creixement 
important de la mà d’obra necessària relacionada directa o indirectament en els 
sectors relacionats amb la sostenibilitat, les energies renovables i la gestió avançada 
dels residus. Aquestes aules vetllaran per la innovació oberta, l’emprenedoria i la 
digitalització de solucions circulars en la gestió dels recursos. És a dir, la formació d’un 
hub de sostenibilitat, d’Economia Circular, les energies renovables i el Canvi Climàtic a 
la comarca de l’Anoia que podria ajudar a reduir els índex endèmics de desocupació 
així com la pèrdua de població degut a la manca d’oportunitats acadèmiques, 
professionals i empresarials.  
 
Des de l’aula de formació es bastiran ponts cap diferents centres de formació 
universitària a tots els nivells i en totes les disciplines involucrades amb el medi 
ambient, des de l’Economia Circular fins a les tecnologies que mitiguen el Canvi 
Climàtic. Tanmateix podrà ser utilitzada com a incubadora de projectes relacionats 
amb l’Economia Circular, per a promocionar i accelerar-los, ja siguin dirigits per propis 
treballadors del parc o estudiants, professors i científics d’altres centres del país o 
especialistes internacionals.  
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Figura 4. Esquema gràfic resum sobre les aules de formació (Elaboració pròpia). 

     3.2.3.  Centres per la creació i disseny de materials sostenibles 

La quantitat i varietat de residus és cada dia més important (pel que fa referència a la 
generació de residus d’origen urbà, la xifra es manté estable i alta a tots els països 
avançats d’Europa i res fa pensar que es redueixi en els propers 20 anys). La diferència 
consisteix en que les matèries primeres que abans s'utilitzaven per fabricar un 
determinat bé o objecte, han canviat molt en els darrers anys. 

 
Un del exemples més destacats és el telèfon mòbil (o qualsevol enginy electrònic) que, 
per desgràcia i amb molta freqüència, acaben com a residu i apareixen entre les 
escombraries. Cal indicar que a la composició d’un telèfon mòbil d’avui dia hi 
intervenen 75 elements de la taula periòdica, entre ells alguns de perillosos i altres de 
gran valor com l’or, el coure, el platí iridi o les terres rares entre una llarga llista de 
components perillosos pel medi.  

 
El desmuntatge i la recuperació de les parts valuoses és una font d’abastament de 
metalls d’alt valor estratègic i econòmic. Això només és un exemple però el mateix 
succeeix amb els moderns joguets, automòbils, els residus que arriben com a residus 
industrials.  
 
Cal recordar que l’any 2021 s’han aturat les cadenes de muntatge d’automòbils i 
fabricació de diversa maquinaria per l’escassetat en el subministrament de “xips”. 
Aquesta és una derivada de l’imperatiu de la digitalització però imprescindible per la 
nova economia. 
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El coneixement de la caracterització d’aquest tipus de residus, al marge de la 
rendibilitat, té molt a veure amb l’especialitat del lloc de treball i les aportacions que es 
puguin derivar sobre el disseny de nous productes. 
 
Es disposarà d’un “mini-laboratori” comunitari que permeti fer assajos (mecànics i 
físico-químics) sobre determinats residus. Aquest centres es perceben com “mini-
laboratoris” adjunts als tallers de reciclatge abans esmentats. De forma paral·lela s’ha 
d’anar implantant a les empreses normes de eco-disseny com la UNE-EN ISO 14006. 

 
En concret, la Comarca de l’Anoia es caracteritza per una llarga tradició industrial 
centrada a la capital d’Igualada, així com a la vall del riu Anoia. En destaquen la indústria 
tèxtil, la del cuir i la paperera. Capellades va ser un dels centres paperers més 
importants d’Espanya,  gràcies a una bassa amb un cabal de 12 milions l/dia, el qual feia 
funcionar 16 molins paperers a la zona (màxim total de molins registrats de 80 al s.XIX). 
D’altra part, Igualada produeix el 70% de les pells adobades de tot l’Estat espanyol. 
Actualment la comarca compta amb 53 empreses dedicades a peces de vestir, 51 en la 
indústria tèxtil, 36 en l’industria del cuir i calçat i 28 en la indústria del paper. 
 
A nivell estadístic, l’any 2019 l’Agència de Residus de Catalunya va publicar les xifres 
obtingudes dels residus industrials d’aquell any [Referència bibliogràfica 2]. D’un total 
de 3,8 Mt de residus, el 10,3% recau sobre la industria del paper i el 1,8% recau sobre el 
tèxtil, pell i calçat. En concret, la comarca d’Anoia contribueix en un 3,6% sobre aquest 
total català. I negativament, la majoria de residus que generen pertanyen als perillosos 
(un 12% dels 3,8 Mt), ja que la indústria paperera i la tèxtil pertanyen a aquest grup. Per 
aquest motiu, la instal·lació projectada seria una gran promotora per a seguir 
contribuint en l’augment de valorització d’aquests residus, que l’any 2019 representava 
el 77%.  
 
D’es d’un punt de vista de consum, cada habitant de Catalunya consumeix entre 21,5 i 
26 kg de teixits cada any. La problemàtica d’aquestes xifres, és que durant el post-
consum generem 21,6 kg/hab/any acumulant 165.933 t de residus tèxtils; i només un 
10,6% es recollit selectivament alhora que la meitat d’aquests acaben en plantes de 
valorització material.  
 

Figura 5. Esquema gràfic resum sobre els centres de creació i disseny (Elaboració pròpia). 
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Degut a aquesta problemàtica, l’any 2020, l’ARC va definir  l’estratègia a seguir:  
 

1. Producció tèxtil sostenible  

2. Consum responsable de productes tèxtils  

3. Increment de la recollida selectiva de residus tèxtils (30% al 2025)  

4. Gestió de residus tèxtils transparent i eficaç 

5. Optimització de la valorització. 

 
En conclusió, els centres per la creació i disseny de materials sostenibles contribuirien 
en els punts 3, 4 i 5 d’aquest estratègia plantejada sobre els residus tèxtils. Però, també 
contribuirien en la similar problemàtica del sector paperer, les adoberies, el sector 
alimentari de la comarca de l’Anoia, així com en el tractament dels residus gestionats 
per aquests centres.  

     3.2.4.  Creació de diferents grups de treball 

Està previst crear una aula de debat sobre temes tant diversos com: la protecció i 
vigilància del medi natural, la planificació del desenvolupament comercial i industrial 
de l’àrea, de manera que aporti idees sobre la gestió o la planificació del propi Parc 
Ambiental. Un dels punts cabdals és el maximitzar el retorn social al territori. 
 
A diferència de l’Aula de formació, aquesta aula tindria un règim no preestablert, és a 
dir, es convocaria quan es volgués reflexionar o posicionar-se com a grup d’opinió sobre 
temes que afectin o puguin afectar a la comunitat.  
 
Una part destacada de la seva activitat pot consistir en el seguiment de les noves 
formes de recuperar teixit, paper, metalls o altres recursos per intentar desenvolupar 
nous models de negoci, sempre a partir de l’Economia Circular. Cal pensar que les línies 
de treball que se’ns marquen des de Brussel·les insisteixen en fixar el focus de 
l’Economia Circular a aspectes no tant habituals com la sostenibilitat dels edificis (o bé 
nous materials per la sostenibilitat dels habitatges), el malbaratament alimentari o el 
propi consum circular. 
 

Figura 6. Esquema gràfic resum sobre els diferents grups de treball (Elaboració pròpia).  
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3.2.5.  Interacció amb les empreses industrials de la comarca 

La Comarca de l’Anoia ha estat tradicionalment una comarca industrial però també un 
pool important pel que fa a la gestió de residus de tots tipus; des dels residus de la 
indústria paperera fins als residus especials generats a tota Catalunya. En l’actualitat 
queda una bona part d’aquestes activitats de gestió de residus a més de la indústria 
tèxtil, la paperera, l’agroalimentària o la de la pell, per citar les més rellevants. Les noves 
tecnologies han fet que molta d’aquesta indústria hagi quedat en segon terme, en 
especial si es té en compte l’impacte de la importació massiva de productes d’altres 
països que respecten poc les normes mediambientals internacionals i no tenen en 
compte la petjada de carboni associada als processos productius dels bens i serveis 
comercialitzats.  
 
Tot això porta a una nova oportunitat de negoci: la posta al dia de la “vella” activitat 
industrial amb criteris de sostenibilitat, conseqüentment cal una preparació que es 
nodreix de: 
 

● La gent capacitada a l’Aula de formació i el contacte amb diversos centres 
universitaris. 

● L’experiència desenvolupada en els diferents centres i tallers del futur Parc 
Ambiental. 

La possibilitat de convertir part de la indústria tradicional en indústries sostenibles del 
futur; és una activitat que constitueix una nova font de creació de riquesa, per la gent 
que treballi en el Parc Ambiental i la pròpia industria de la comarca. 
 

 

Figura 7. Esquema gràfic/resum sobre la interacció amb empreses industrials (Elaboració pròpia).  

         3.2.6.  Interacció amb grans projectes industrials 

Els projectes continguts en el “Next Generation” són tots ells molt grans tant en termes 
d’espai com en el desenvolupament tecnològics i de serveis, com el Parc Ambiental 
proposat. De fet s’han d’integrar  una sèrie de disciplines per poder calibrar la grandària 
d’aquest tipus de projectes. Per aquest motiu la UE, cada any, publica un llistat de 
matèries essencials per desenvolupament de la nova industria, en diferents àmbits. 
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Per citar les punteres: 
 

● Mobilitat : Curiosament el vehicles del futur (tant l’elèctric, com el de pila de 
combustible) necessiten entre tres i quatre vegades els recursos necessaris per 
un vehicle tradicional de combustió, això té una lectura ràpida: s’han d’aprofitar 
i optimitzar tots el recursos. En contrapartida seran (i són) vehicles d’emissió 
zero. El futur de la mobilitat del futur passa per les matèries primeres, en 
particular determinats metalls, en especial les terres rares, el liti o d’altres 
metalls escassos o inexistents a les nostres contrades. En el cas dels vehicles de 
pila de combustible el carburant és l’hidrogen (del que se’n parla extensament 
en el Capítol dedicat a les plantes avançades de tractament de residus previst 
en el propi Parc Ambiental). 

 
● Energies Renovables : El progressiu abandonament del sistemes de generació 

d’electricitat convencionals a partir de combustibles fòssils es tradueix en fortes 
reduccions d’emissions a l’atmosfera. La generació del futur, ja sigui amb 
plaques fotovoltaiques, la geotèrmia, la biomassa, l’energia mareomotriu o els 
generadors eòlics, no emeten emissions a l’atmosfera però necessiten molt més 
recursos materials que els citats sistemes convencionals. D’altra banda, alguns 
d’ells han arribat a la fi de la seva vida útil  i esdevenen residus (o recursos) que 
és precís recuperar i tornar a col·locar al mercat. El futur d’aquestes tecnologies 
està lligat a l’Economia Circular. 
 

● Les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació). Essencials a dia d’avui i 
més important pel futur, tant a escala personal com industrial: la digitalització. 
Com ja s’ha comentat els anomenats RAEE (Residus d’Aparells Elèctrics i 
Electrònics) són cada dia més importants i complexos. Al final sempre hi ha un 
seguit de metalls molt valuosos. 
 

● Les indústries han de ser un model de descarbonització i d’Economia Circular. 
 
El desenvolupament d’aquestes grans indústries, en el marc de varies comarques, 
esdevé un ventall d’oportunitats pel futur del Parc Ambiental: 

Figura 8. Esquema gràfic resum sobre la interacció amb grans projectes industrials (Elaboració pròpia).  
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A la Figura 9 de la pàgina següent, es presenta la composició final dels diagrames vistos 
durant aquest apartat, els quals es mostren en forma de pòster per tal d’aclarir el 
significat de les parts i processos que conformen un Parc Ambiental.  
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Figura 9.  Procés estructurat per a la creació  d'un Parc Ambiental.	
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4.  PLANTEJAMENT DEL PROJECTE  

L’objectiu principal d’aquest estudi tècnic consisteix en presentar una sèrie 
d’Alternatives avançades pel tractament i valorització de residus que actualment 
arriben a l’abocador convencional de Can Mata (comarca de l’Anoia) i que, degut a les 
dimensions i característiques tècniques del dipòsit, provoquen problemes a les 
poblacions donada la seva proximitat als nuclis poblats, com és el cas de Masquefa i 
d’altres poblacions veïnes. Al marge de les explicacions tècniques que es justifiquen en 
aquesta memòria, els punts claus per revertir l’actual situació són: 
 

● Reducció de la quantitat de residus que arriben a la Comarca de l’Anoia. 

● Proposta tecnològica de solucions avançades de tractament de residus que no 
suposin impactes ambientals. 

● Propostes de valorització material mitjançant nous sistemes de tractament de 
residus. 

● Proposta de creació de llocs de treball de mà d’obra especialitzada. 

4.1. FITES BÀSIQUES RELATIVES A L’ACTIVITAT INDUSTRIAL EN 
RELACIÓ A L’ABOCAMENT DE RESIDUS 

Per comprendre el desenvolupament de les tasques que es proposen per acabar amb 
la pràctica de l’abocament com a medi predominant en el tractament de residus, el 
calendari que hauria de marcar les fites importants seria: 
 

● 2023/2024 : Posta en marxa de les principals plantes avançades de tractament 
de residus i funcionament d’un abocador temporal de residus. En les previsions 
es considera una disminució de residus com a conseqüència de l’augment de la 
recollida selectiva i la valorització descentralitzada dels mateixos.  
 

● 2035 : Coincidint amb les exigències de la UE que aquest any és la data límit 
perquè els estats no aboquin més del 10% dels residus que es tractin de 
procedència urbana (RSU). 

 
● 2050 : Coincidint amb la data límit d’emissió zero a la UE (neutralitat climàtica), 

s’acabarà totalment la pràctica de l’abocament o deposició controlada.  

4.2. NATURALESA DELS RESIDUS A TRACTAR EN EL FUTUR 

A partir de les dades que es disposen, els residus que fins avui dia arriben a l’abocador 
de Can Mata són: 
 

● Un 70% de procedència urbana i un 30% de procedència, majoritàriament, 
industrial. 
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Des d’un punt de vista de tractament convencional de residus, els de naturalesa urbana 
tenen un component biogènic majoritari i el seu enterrament comporta 
conseqüències ambientals importants com l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, 
gasos tòxics i pudors. De manera paral·lela hi ha el tractament dels lixiviats donat      
l’impacte contaminant que puguin tenir sobre les capes freàtiques. 
 
Com és obvi l’impacte dels gasos i/o els lixiviats pot ser més o menys greu en funció de 
la qualitat i quantitat dels percentatges de les captacions i dels tractaments aplicats. 
En qualsevol cas, el fet que la Directiva sobre abocadors marqui un topall de 30 anys 
per mantenir la captació i tractament dels gasos emesos (el biogàs) i el mateix temps 
per la recollida i tractament dels lixiviats, fet que reflexa la “possible perillositat” de 
l’abocador a llarg termini, és a dir, la creació d’un passiu ambiental de llarga durada.  
 
En el supòsit de que la naturalesa dels residus no canviï (fet poc probable en els propers 
anys), és obvi que la millor tecnologia disponible serà aquella que no generi metà ni 
lixiviats. És a dir el principi de prevenció. 
 
Pel que fa referència a la naturalesa dels residus de procedència industrial es tracta de 
residus amb total absència de components orgànics, no susceptibles de 
descompondre’s en períodes de temps inferiors a centenars d’anys. 

4.2.1.  Tendència en les quantitats de residus a tractar 

Els comentaris que es fan seguidament es fonamenten en la quantitat de residus 
(d’origen domèstic i urbà) que es generen en els països més avançats de la UE. En la 
majoria d’ells la generació d’aquest tipus de residu és superior a la d’Espanya. Per tant, 
res fa pensar que en els propers quinze anys els paràmetres de partida puguin canviar 
significativament. 
 
Seguint la mateixa línia de l’apartat anterior, es distingirà entre els residus de 
procedència urbana i els de procedència industrial. 
 
La quantitat de fracció rebuig (de procedència urbana) no està prevista que augmenti, 
més aviat disminuirà una mica degut al previsible augment de la recollida selectiva. No 
obstant, com que l’objectiu final dels residus és evitar l’abocament, la quantitat final 
resultant serà sensiblement igual (al menys fins l’any 2035). Això indica que els nous 
sistemes de tractament avançat de residus s’haurien de dissenyar, aproximadament, 
per la quantitat prevista en el Plec (1.000.000 t/any) amb una reducció mínima del 15% 
fent un total de 850.000 t/any, que són les tones que s’empraran com a base de 
càlcul.   
 
Pel que fa referència als residus de procedència industrial, la tendència que es preveu 
és una lleugera baixa respecte de la generació actual.  
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D’acord amb les estadístiques oficials de la UE sobre la generació de residus de tota 
mena, l’any 2018, a la UE es van generar 2.320 milions de tones, per un total de 450 
milions d’habitants els que dóna una mitjana de 14,1 kg residus/habitant i dia, valor molt 
superior a la capacitat de tractament de les plantes de la UE, la diferència es supleix 
amb “exportacions” que tenen els dies comptats (degut a les prohibicions de molts 
països d’Àsia) i abocaments il·legals. Tot això, fa pensar que la quantitat final de residus 
que arribin a les plantes de valorització avançada augmentarà. 

4.2.2. Quantitat de residus establert en el contracte  

En el contracte signat entre l’Ajuntament de Masquefa i l’adjudicatària de l’estudi 
“Alternatives a la deposició de residus a la Comarca de l’Anoia”, s’especifica que la 
quantitat de residus a considerar hauria de ser d’un milió de tones/any. A la Taula 1 
s’indica, de forma aproximada, la naturalesa i quantitat abans d’aplicar una reducció no 
lineal d’un 15% sobre el total de residus analitzats.  
 

 

4.3. DESAFIAMENTS QUE PRESENTA EL PROJECTE 

Acabar amb la pràctica de l’abocament tradicional de residus que s’ha practicat des de 
fa dècades tot i les mesures correctores aplicades, representa una sèrie de reptes 
importants entre els que s’han de destacar: 
 

● Reducció de la quantitat de residus que arriben a la Comarca de l’Anoia. 

● Proposta de creació de llocs de treball de mà d’obra especialitzada 

TIPOLOGIA RESIDUS t/any

Rebuig Plantes Tractament Residus Urbans 450.000

Llots (diversos) 50.000

Residus de Construcció i Demolició 32.000

Fluff (Fragmentació Vehicles Fora d'Ús) 85.000

Residus Hospitalaris (Higienitzats) 4.000

Residus plantes depuradores (EDARS) 15.000

Residus inerts de processos tèrmics 17.000

Residus Industrials diversos 42.000

PARCIAL 695.000

Residus voluminosos, Tèxtil i RAEES 50.000

Residus de bioestabilitzat (fora normes) 30.000

Residus d'activitats industrials diverses 75.000

Residus de biomassa 150.000

PARCIAL 305.000

TOTAL 1.000.000

Taula 1. Total de residus a tractar a l'estudi d'alternatives a l'abocador de Can Mata. 
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● Proposta tecnològica de solucions de tractament avançats de residus que no 
presentin impactes ambientals. Propostes d’innovació tecnològica en els 
sistemes de tractament de residus. 

4.3.1.  Reducció de la quantitat de residus que arriben a l’abocador 

Per poder oferir una explicació entenedora i verídica de la diferència en el tractament 
de residus de procedència urbana que hi ha entre els països més avançats de la UE,  on 
l’abocament és inferior al 1% i el que passa al nostre país a on la versió oficial de 
deposició a dipòsit controlat és del 53% però la realitat supera el 60%, és precís 
remuntar-se vint anys enrere i veure com es va enfocar el problema del tractament dels 
residus urbans (en tots aquests països la generació unitària de residus urbans és 
superior a la nostra). Punts de partida: 
 

● Fomentar la recollida selectiva dels residus. Mentre que Alemanya, l’any 2020, 
ha superat el 55%, a Espanya difícilment s’arriba al 20%. Quasi tot el residu que 
va a recollida selectiva es pot reincorporar als processos productius, és a dir 
aplicar l’Economia Circular. 
 

● Facilitar la valorització energètica (Waste-to-Energy), amb totes les seves 
variants: ja sigui la incineració per produir electricitat, per generar calor (district 
heating) o bé fabricar pellets de CDR (Combustible Derivat del Residu) per 
destinar-lo com a combustible a les fàbriques de ciment, grans calderes 
industrials, centrals termoelèctriques (en detriment del carbó), etc. Amb totes 
aquestes pràctiques tant contestades per part de la població espanyola, els 
països avançats de centre Europa han aconseguit que no “quedi residu per anar 
a l’abocador”.  

 
Figura 10. Comparació en la gestió nacional dels Residus Sòlids Urbans (Elaboració pròpia). 

La Figura 10 escenifica de 
forma esquemàtica lesxxxxx 
diferents apostes, pel que fa 
referència a la gestió de 
residus urbans, entre nacions 
madures com Alemanya o 
Holanda i la d’Espanya, pel 
que fa al sistema de Gestió de 
Residus. 
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A la vista de la informació de Figura 10, per reduir dràsticament l’abocament a Espanya 
la lògica indica que s’hauria de començar per augmentar la valorització energètica en 
detriment de l’abocament però això aixecaria grans protestes que les autoritats no 
estan disposades a afrontar. 
 
Per tant sembla que no queda altra alternativa que, a banda d’incrementar la recollida 
selectiva, s’implementin noves tecnologies per a la valorització material dels mateixos.  

 4.3.2.  Anàlisis de sostenibilitat dels processos actuals de tractament  
de residus  

Els tractaments tradicionals de residus: la valorització energètica convencional i 
l’abocament, amb la hipòtesi de que es realitzin amb totes les indicacions que fixa la 
normativa presenten dues mancances que, avui dia, van en contra dels principis que 
regeixen la lluita contra el canvi climàtic: 
 

● La conservació de la matèria, o valorització material del residu, és un principi 
bàsic de l’economia circular. En el cas de l’abocament és flagrant: la majoria de 
la matèria s’enterra (difícilment recuperable) i una part d’ella es converteix en 
biogàs amb una GWP (Potencial d’escalfament Global) molt elevat i amb molt 
poc aprofitament energètic. 
 

● La valorització energètica. Si bé es troba un graó més amunt en la jerarquia de 
tractament de residus que l’abocament no duu a terme cap valorització material 
i emet CO2 per la xemeneia, amb la qual cosa no contribueix (o contribueix poc) 
a la descarbonització de l’economia. 

 
● Les solucions avançades, com les que postula aquesta memòria, propugnen la 

valorització material (el residu es converteix en un altre matèria primera, 
normalment hidrogen o metanol), mentre que els gasos generats (només CO2) 
es captat íntegrament per ser convertit en metanol o altres productes d’interès 
industrial. És a dir, tota solució avançada ha de dur a terme la valorització 
material (producció de metanol o similar) i, per tant, potenciar l’economia 
circular i descarbonitzar l’economia del procés, és a dir, impedir que el CO2 
generat es pugui emetre a l’atmosfera. 

 
Per exemplificar aquesta introducció, la Figura 11 reprodueix el balanç de masses que 
la UE emet cada any en forma d’inventari del flux de matèries primeres “netes” 
(extracció de tota mena de matèries i productes d’alimentació), deduint les 
exportacions i sumant les importacions. 
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Aquest flux reflexa que només un 38,5% dels materials es converteixen en productes 
duradors o permanents (un moble, una peça de vestir, un vehicle, etc), mentre que el 
36,5% són gasos que s’emeten a l’atmosfera (que donen lloc al problema d’emissions), 
un 10% s’elimina en forma de residus i només es recicla l’11,1%. A partir d’aquesta figura 
que és un retrat de la “salut” de l’economia circular, les figures següents intentaran 
reproduir aquesta gràfica només en el cas del tractament dels residus (encara que en 
xifres aproximades), comparant l’abocament, la valorització energètica i els models 
avançats de tractament de residus. 

Figura 13. Flux de matèries (residus) a una valorització energètica. (E. pròpia a partir de les dades de [4]) 

Figura 11. Flux de matèries a la UE (any 2018). (Elaboració pròpia a partir de les dades de [4]) 

Figura 12. Flux de matèries (residus) a un abocador (Elaboració pròpia a partir de les dades de [4]. 
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Tot i tractar-se d’un exercici teòric (si bé s’ha fet a partir d’una mateixa tipologia de 
residu) sobre el cas de diferents tractaments de residus de procedència urbana, val la 
pena fer unes anotacions: 
 

● La quantitat de biogàs que es recupera depèn d’un seguit de factors com, la 
naturalesa del residu, la climatologia de la zona i, especialment, la quantitat i 
qualitat de la captació del biogàs. 

● En cap cas l’electricitat generada o l’aprofitament calorífic es pot considerar una 
matèria permanent. 

● En el cas de fer un “up-grading” (actualització o renovació), separar el CO2 del 
biogàs i injectar el metà a la xarxa de gas natural, si que es podria considerar una 
valorització material. De totes maneres prenent en consideració que la quantitat 
de metà que conté el biogàs és de l’ordre del 25% en termes de massa, el flux de 
matèries es veurà poc alterat. 

El cas de la valorització energètica és, des del punt de vista de la sostenibilitat, 
notablement millor que l’anterior, si bé cal fer algunes observacions: 
 

● La matèria combustible del residu s’oxida a alta temperatura i es converteix en 
CO2 i aigua. L’energia generada per la combustió s’utilitza per a la producció de 
vapor i la generació d’electricitat. Per tant, el vector elèctric no es pot considerar 
una valorització material (o producte permanent com reflecteixen les Figures 12 
i 13). 

● A grans xifres, la quantitat de matèria que s’incinera (en t/h) és proporcional al 
CO2 que surt per la xemeneia. Aquí rau un dels punts importants de la captura 
del CO2 i de la biogènesi del carboni, que més endavant es quantificarà. 

● Les escòries (bottom ash) i les cendres volants (fly ash) són molt dependents de 
la quantitat i qualitat de la recollida selectiva. Les escòries no se’ls dóna cap 
utilització i acaben, generalment) a un abocador d’inerts. Cal dir que aquests 
residus secundaris són reciclables, com s’exposa en el present informe.  

Com a conclusió (de les Figures 12 i 13) : 
 

● Cap dels dos sistemes de gestió de residus convencionals no estan en línia amb 
l’Economia Circular (no recuperen res). És a dir, no hi ha valorització material. 

● Cap dels dos sistemes no contribueixen a la descarbonització de l’economia, ja 
que el gasos d’efecte hivernacle generats s’emeten a l’atmosfera. 



 

ESTUDI D’ALTERNATIVES A LA DEPOSICIÓ DE RESIDUS A LA COMARCA DE L’ANOIA  

 

 
 

VILASECA CONSULTORS SLP – CONSULTORIA I SERVEIS D’ENGINYERIA GLOBAL         31 
C/ Cardenal Casañas, 8 - 08754 - El Papiol (Barcelona) - Tel: 937 505 040 – web: www.vilasecaconsultors.com 
 

 

 

4.3.3.  Propostes tecnològiques avançades pel tractament de residus 

Les propostes tecnològiques avançades, amb independència del sistema de 
tractament escollit, han de passar obligatòriament per una sèrie d’exigències: 
 

● No poden generar-se residus secundaris. A la Figura 14, s’aprecia que els residus 
secundaris s’aprofiten íntegrament per a la fabricació de panots/paviments (o 
materials de construcció similars). 
 

● Les emissions gasoses (CO2 en una majoria superior al 99%), de la procedència 
que sigui, no s’emetrà a la atmosfera sinó que s’usarà com element 
carbonatador per aconseguir els paviments o materials similars. 

 
● Un altre part del CO2 s’utilitzarà, una vegada purificat, per combinar-lo amb 

l’hidrogen i produir el metanol com a producte final (o producte permanent).   
 
És important entendre, que tant els residus secundaris procedents dels impropis 
continguts en els residus com les emissions gasoses es reciclen completament i es fan 
servir com a nova matèria primera, o dit d’altre manera el tractament avançat proposat 
és un seguit de plantes de tractament que ens apropen a l’objectiu de residu i emissió 
zero. 
 

 
Figura 14. Flux de matèries (residus) en una planta de tractament avançat de residus (Elaboració pròpia). 

Encara que es tracti de valors orientatius, cal observar (comparant les figures 12 i 13) que 
la taxa de circularitat dels sistemes de tractament actuals és pràcticament del 0%, 
mentre que els sistemes proposats són capaços, teòricament d’assolir el 99%. Es a dir: 
el paradigma de l’Economia Circular. 
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El sistema proposat compleix amb escreix amb els principals paràmetres que ja s’han 
anunciat en el paràgrafs anterior: 
 

● La valorització material (o el sinònim de recollida selectiva) ha de ser al 2035, del 
65%. El sistema de tractament de residus avançat s’apropa al 99%. 

● D’acord amb les Directives europees l’any 2035, només podrà anar a dipòsit 
controlat el 10% dels residus de procedència urbana. El sistema avançat de 
tractament de residus té previst un reciclatge de quasi el 100%. És evident que 
a la realitat sempre apareixen fraccions que no es poden reciclar, i encara que 
no representin ni el 5% del total, i sempre material inorgànic, s’haurà de 
preveure un petit dipòsit temporal per allotjar els mateixos, fins que la millora 
de les tècniques disponibles permetin la seva valorització.  

Finalment s’hauria d’afegir que la instal·lació de panells fotovoltaics per la producció 
d’electricitat barata pot augmentar molt la generació d’hidrogen verd i els seus 
derivats, per tant augmentarà la producció i la demanda mundial de metanol i 
conseqüentment la necessitat de captar i usar més CO2. 

4.4. POTENCIALITAT DE DESCARBONITZACIÓ DE LA 
PROPOSTA 

El projecte proposat vol actuar front al Canvi Climàtic i està alineat amb les polítiques 
d’Economia Circular de la Comissió Europea. Tenint en compte el desenvolupat en els 
paràgrafs anteriors la part fonamental és la captura i tractament de les emissions 
atmosfèriques, en particular el CO2. 
 
La descarbonització es tracta d’un procés de reducció de carboni, que majoritàriament 
dóna lloc al CO2, que s’emet a l’atmosfera. L’objectiu de la Convenció Marc de les 
Nacions Unides i de tota la comunitat científica és la d’arribar a una economia global 
amb baixes emissions, per tal d’aconseguir la neutralitat climàtica per mitjà de la 
transició energètica entre  d’altres mesures. Les autoritats de la Unió Europea s’han 
compromès a ser un conjunt de països d'emissió zero el 2050. Així doncs, la UE té 29 
anys per dur a terme l’enorme esforç de la descarbonitzar l’economia, inclosa la gestió 
de residus.  
 
La gestió dels residus i els abocadors en particular han de jugar un paper important en 
aquest repte (la gestió i tractament del residus contribueix notablement a 
l’escalfament global). En el conjunt d’Espanya, el MITECO calcula que del 5% al 7% de 
tots els gasos d’efecte hivernacle del país provenen de la gestió dels residus. 
L'Agència de Residus de Catalunya i Inèdit han editat un important document sobre la 
petjada de carboni (Veure referència bibliogràfica 3). 
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Un objectiu bàsic de la UE per lluitar cap a la descarbonització s’endinsa en el 
tractament de residus on ha fixat un màxim del 10% a abocador per l’any 2035. Això és 
així perquè els residus, en particular els que contenen matèria orgànica, generen metà 
que té un efecte hivernacle 28 vegades superior al CO2. A Catalunya molts abocadors 
disposen de captació de gas d’abocador (biogàs) però, en la majoria dels casos la 
captació és petita i l’efecte sobre el medi és important. D’altra banda, el CO2 retorna 
ràpidament al sistema donat que s’utilitza com a combustible en la majoria dels casos.  
 
La Figura 15, compara les emissions de CO2-eq  segons el model de tractament de residus 
adoptat. Per tal què els valors de la figura siguin comparables, es parteix, en tots el 
casos d’un residu de procedència urbana o RSU amb un contingut estimat del 60% de 
carboni biogènic. 
 

• En el cas de l’abocament amb captació (*): se suposa que es tracta del mateix 
residu que s’aboca en un dipòsit amb una captació efectiva de biogàs de, 
aproximadament, el 25%. El gas captat es crema en una torxa (el resultat seria el 
mateix si es crema en un motor de cogeneració o és fa un “up-grading” 
(actualització o renovació),  ja que el que provoca l’efecte hivernacle és el biogàs 
que no es capta). 

• En el cas de la valorització energètica (**). Els valors d’emissió de CO2-eq són 
totalment dependents de la quantitat de carboni biogènic. En qualsevol cas es 
demostra que els valors són molt inferiors als corresponents als abocadors. 

• En el sistema avançat de tractament de residus (***), es capta la majoria del CO2 
emès per dos utilitats: la producció de metanol i per carbonatar els paviments o 
materials alternatius per a la construcció.  

• L'última alternativa de tractament avançat (****) és idèntica a l’anterior però 
usant tota la resta del CO2 per fabricar materials alternatius per a la construcció.   

Figura 15. Emissions de CO2-eq, per quantitat de residu en funció del sistema de  tractament escollit 
(elaboració pròpia). 
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Queda clar que el sistema de tractament de residus proposat: 
 

● Compleix amb el principi de residu zero. 
 

● Pot arribar a ser d’emissió zero si tot el CO2  no biogènic generat, a més de produir 
productes químics d’interès industrial mitjançant el reciclatge químic o 
reciclatge molecular, es destina a la fabricació de materials alternatius per a la 
construcció.  

 
És fa palès que el potencial de descarbonització del sistema de tractament avançat 
de residus que es proposa, és màxim. 
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5. GESTIÓ DELS RESIDUS I LES NORMATIVES DE LA UE  

L’actuació per la implantació d’un sèrie d’instal·lacions pel tractament avançat de 
residus a construir en el terme municipal de Masquefa, ha de seguir les normatives que 
marca la legislació sobre la matèria així com les directrius sobre Economia Circular. Pel 
disseny de les plantes avançades de tractament de residus es tindran en compte els 
següents documents: 
 

• La jerarquia en la gestió dels residus i la normativa associada.  

• Les MTD (Millors Tecnologies Disponibles) sobre gestió actualitzada de residus. 

• La normativa europea, espanyola i catalana sobre la gestió de residus. 

5.1. LA JERARQUIA EN LA GESTIÓ DELS RESIDUS 

La jerarquia de residus, establerta per la UE, indica un ordre de preferència d'accions 
per gestionar els residus de forma sostenible de manera que l’impacte sobre les 
persones i el medi sigui mínim. 
 
Es pot representar de forma esquemàtica com un triangle, en el qual els graons més 
propers a la punta són els més prioritaris de cara a la sostenibilitat i els més propers a 
la base els que menys. 

Figura 16. La jerarquia de residus i l'economia circular (Elaboració pròpia). 

La jerarquia reflecteix les successives etapes de gestió per les quals un producte hauria 
de passar abans d'arribar a la fi del seu Cicle de Vida (la seva transformació en residu). 
La filosofia que ha impulsat la EU sobre Economia Circular es basa en que l’antic 
“residu” ara és un recurs a partir del qual es pot tornar a elaborar un nou producte. 
 
El propòsit de la jerarquia de residus és extreure el màxim benefici dels productes i 
generar la mínima quantitat de residus. La correcta aplicació de la jerarquia de residus 
pot tenir diversos avantatges com: ajudar a prevenir les emissions de Gasos d'Efecte 
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Hivernacle, reduir els contaminants, estalviar energia, conservar recursos, crear llocs de 
treball i estimular el desenvolupament de tecnologies avançades i/o verdes. 
 
Les accions, de major a menor preferència, són: la prevenció, la minimització, la 
reutilització, el reciclatge, la recuperació energètica i, finalment, l’abocament, les quals 
s’exposen breument a continuació.  
 
Prevenció. El millor “residu” és el que no es genera. El Reial Decret 110/2015 estableix 
l’obligació per a les administracions públiques d’incentivar i fomentar la prevenció de 
la generació de residus mitjançant campanyes d'informació i sensibilització. En el món 
industrial l’acció de Prevenció s’acostuma a substituir per la paraula Minimització. 
 
Preparació per a la reutilització. No hi ha millor manera de contribuir amb l'entorn 
que evitant dipositar residus o substàncies contaminants que el perjudiquin. Per tant, 
utilitzar de manera reiterada un objecte o substància és una de les millors formes 
d’actuació, el que suposa una disminució en el consum de matèries primeres i reducció 
en la generació de residus. Aquesta és una de les opcions prioritàries, juntament amb 
la prevenció, en la jerarquia de residus, de manera que, tal com estableix el Reial Decret, 
és important avançar en un tipus de disseny i producció de bens que tingui plenament 
en compte i faciliti la reparació d'aquests productes i la seva possible actualització, així 
com la seva reutilització, desmuntatge i reciclatge, a més de tractar-se d'una font 
important de creació d'ocupació. Amb el reciclatge s'obtenen materials amb què 
fabricar altres productes, el que suposa un estalvi de consum de matèries primeres, 
d’energia i un benefici per a la natura. De la mateixa manera, i com passa en el cas de 
la preparació per a la reutilització, el reciclatge suposa un motor d'ocupació. 
  
Valorització material i reciclatge. Es tracta de l’aplicació de tot un seguit de noves 
tecnologies per convertir el residu en una matèria primera o secundària, lo que en la 
terminologia actual s’anomena “commodity” (matèria primera). Per exemple, del 
rebuig d’una TMB (planta de tractament mecànic biològic, o Eco-Parc) en surt un 
garbuix de residus mesclats i humits que l’única sortida que tenen és la valorització 
energètica o l’abocament. Mitjançant tecnologies avançades és possible convertir 
aquest residu heterogeni en un alcohol, un hidrocarbur (com l’etilè: pare de tots els 
plàstics), hidrogen, combustibles sintètics o d’altres productes d’interès industrial.  
 
Valorització energètica. Es tracta d’un altre tipus de valorització. En aquest cas, no 
s'aprofiten els materials que componen els residus, sinó l'energia continguda en ells.  
Els materials valoritzables que contenen els residus suposen un recurs que no es pot 
perdre, i que ha de recuperar-se en l'última etapa del seu Cicle de Vida. Existeixen 
diferents estadis i tecnologies de valorització energètica que depenen de la tipologia 
del residu i de les tecnologies d’aprofitament energètic per l’obtenció de calor/fred o 
electricitat. 
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Abocament o Eliminació. Com a última opció i amb el propòsit de reduir-lo al mínim, 
ja que resulta fonamental la recuperació de les matèries primeres secundàries valuoses 
que contenen aquest tipus de residus abans de procedir a la seva eliminació. Per reduir 
l'abocament el màxim possible, els productors de bens, han de dissenyar i produir els 
seus productes/aparells de manera que es perllongui en el possible la seva vida útil. 

5.1.1. La jerarquia de residus, l’economia circular i les propostes  

L’objectiu principal d’aquesta memòria consisteix en descriure quines tecnologies 
permeten evitar l’abocament dels residus per tal de fer-los entrar en el món de 
l’Economia Circular i poder reintegrar els “nous materials” (a partir dels residus) a la 
cadena de valor, el que constitueix la base de l’Economia Circular (Referència 
bibliogràfica 4). 

 
Figura 17. Evolució del problema amb l'ampliació de l'economia circular (Elaboració pròpia). 

En la situació actual, l’abocament (veure Figures 12 i 13), el 100% del material que entra 
(residu) es transforma en:  
 

• Una fracció liquida. Bàsicament els lixiviats. Aquest també serien valoritzables en 
les futures aplicacions de tractament avançat, com a font d’hidrogen. 

• Una fracció gasosa: el gas d’abocador que avui dia, el que es capta, es valoritza 
energèticament. Des del punt de vista de la salut la fracció que no es capta és la 
que provoca l’impacte, per la naturalesa del biogàs, per l’emissió de metà i de 
material format per partícules fines. 

• Una fracció sòlida. Que és la que constitueix la part important de l’abocador en 
termes de massa.  

En el present Estudi d’Alternatives es justificarà que tot el material que abans s’abocava 
ara, gràcies a les noves tecnologies i a l’aplicació de l’economia circular es convertirà en: 
 

• Material recuperat per la reutilització, per exemple molt materials metàl·lics, 
vidres, matèria orgànica, etc. 
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• Valorització material: aquesta és la part majoritària del projecte ja que els 
residus que no es poden recollir i separar directament, es valoritzaran mitjançant 
tecnologies innovadores i respectuoses amb el medi ambient per convertir-los 
en nous material, combustibles sintètics, alcohols, etc.  

• Valorització energètica: tots aquells residus que no presentin característiques 
per ser valoritzats materialment, se’ls sotmetrà a una de les variants de la 
valorització energètica. En aquest punt també val la pena remarcar que de la 
gasificació s’obté un gas de síntesis ric en hidrogen, per tant és una tecnologia a 
mig camí entre la valorització material i l’energètica.  

Un altre aspecte molt destacable consisteix en que les tecnologies que es proposaran 
a la memòria tenen en compte l’emissió de CO2. És a dir, en la proposta global es farà 
un balanç de masses a on es veurà la gran disminució de gasos d’efecte hivernacle des 
del model actual (abocador) al model/s proposats d’emissió molt baixa o, en algunes 
tecnologies, nul·la emissió o fins i tot positiva.  
 
En conclusió: l’objectiu final de la memòria serà el de justificar que mitjançant les 
tecnologies avançades de tractament de residus es poden obtenir una sèrie de 
materials (valorització material) i convertir el conjunt en un procés global de residu 
zero, és a dir que, pràcticament, no cal l’abocador (Referència bibliogràfica 5). 

5.1.2. L’hidrogen, el vector energètic del futur 

L'hidrogen és l'element químic més lleuger i abundant a l'Univers i molt abundant al 
Planeta Terra en diversos estats termodinàmics. En condicions normals de 
temperatura i pressió es troba present com un gas inflamable, incolor, inodor i insípid. 
Al tractar-se d’un element molt reactiu es troba combinat amb altres elements com 
l'oxigen formant molècules d'aigua, o el carboni, formant compostos orgànics. És per 
aquesta raó, que no és un combustible que es pot obtenir directament de la natura, 
sinó que s'ha de produir a partir d'altres fonts d'energia, per tal motiu és considerat 
com un vector energètic similar a d’altres com l'electricitat, l’aigua continguda dins 
d’un embassament o el vapor d’aigua.  
 
La Taula 2, dóna una idea de la concentració d’hidrogen en diferents sistemes respecte 
del total de matèria present. 
 

 
 

Taula 2. Fonts d'hidrogen (Elaboració pròpia). 

% H % C % O % Altres

Univers 75% 25%

Aigua 11,1% 88,9%

Biomassa (*) 5,5% 48,0% 41,0% 5,5%

Fracció resta (*) 7,5% 58,0% 25,0% 9,5%

(*) Sobre base seca
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És important ressaltar que l’obtenció d’hidrogen verd (que no prové d’un fòssil com en 
l’actual hidrogen extret del gas natural), es pot aconseguir de diverses maneres, entre 
d’altres: 
 

• A partir de l’electricitat generada per energies renovables a partir de panells 
fotovoltaics i generadors eòlics o d’altres fonts renovables d’energia.  
 

• A partir de l’electricitat generada a partir de la valorització energètica dels 
residus, com els indicats a la taula precedent. 

 
També l'hidrogen pot ser a més, obtingut a partir de multitud de recursos naturals 
(aigua, biomassa, residus sòlids urbans, hidrocarburs lleugers, hidrocarburs pesats, etc.) 
utilitzant una multitud de processos (tèrmics, elèctrics i fotònics). El més popular i 
conegut de tots aquests processos és l'electròlisi de l'aigua, procés amb el qual per 
mitjà d'electricitat es separa l'hidrogen de l'oxigen de l'aigua. Si s’analitza 
detingudament aquesta reacció, s’observa que amb aquest simple procés, s’estaria 
complint diverses de les regles que figuren en el nostre paradigma energètic (energia 
innòcua per al medi ambient i infinita a escala humana). Des d'un punt de vista pràctic 
l'hidrogen, és un excel·lent combustible i pot ser utilitzat per produir energia 
(electricitat i calor) mitjançant l'ús de màquines convencionals (motors, turbines, etc.). 
 
A la Figura 18, es presenten diversos models d’electrolitzadors comercials amb diversos 
sistemes de funcionament.  
 

	 	 
 

Figura 18. Electrolitzadors comercials de Siemens i NEL. 

Els més usuals, i per ara amb millor rendiment, són els alcalins però els de membrana 
intercanvi de protons (PEM) són molt adients per a sistemes amb generació contínua 
d’energia, com en el cas de la valorització material de residus.  
 
El model energètic futur ha d'afrontar el repte subministrar energia a una nova 
societat, utilitzant una energia eficient, innocu pel medi ambient, inesgotable i prou 
competitiu per abandonar les fonts primàries d’energia d’origen fòssil. L'hidrogen és 
un element massivament utilitzat, un combustible conegut i un vector energètic net i 
eficient. A més, és pot hibridar amb diverses energies renovables, existeix ja un mercat, 
i la seva disponibilitat és immediata. Per això, la major barrera per al seu ús no és 
tècnica, sinó econòmica. 
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L'hidrogen verd té unes característiques que el converteixen en un candidat idoni de 
futur per esdevenir un actor important en la matriu energètica del nostre país amb un 
pes previst per l’any 2050 sobre el total de l’energia consumida. D'altra banda 
l'hidrogen a l'ésser un gas pot ser emmagatzemat bé en estat gasós, o líquid, fins i tot 
donades les seves característiques atòmiques (és el primer element i més petit de la 
taula periòdica) pot ser emmagatzemat en certs materials (zeolites, clatrats, nano tubs 
de carboni o d’altres materials d’última generació). Finalment, una altra forma 
d’emmagatzemar-lo consisteix en injectar-lo a l’actual xarxa de gas natural.  
 
L'esforç dels últims anys, a la UE, es tradueix en més de 200 projectes de R+D+I, més de 
80 empreses participants, més de 40 centres de recerca, universitats i organismes 
públics d'investigació i més de 500 milions d'euros en projectes de recerca, a banda 
dels previstos per al full de ruta de l’hidrogen verd.  
 
Des del punt de vista de creació de llocs especialitzats de treball, a les xifres abans 
indicades cal sumar el volum de negoci i ocupació actual, que arriba als 71 milions 
d'euros i 550 professionals, respectivament. S'estima que el 2030 les xifres es 
multipliquin fins a arribar als 227.000 llocs de treball i 22.000 milions d'euros en xifres 
de negoci. En contrapartida, la no aposta per l'hidrogen pot comportar la destrucció de 
més de 800.000 llocs de treball a l’estat espanyol.  

5.1.3. Residus & Recurs  

L’essència de l’Economia Circular és la conversió de residus en recursos. En  l’apartat  
“3.3.2 Anàlisis de sostenibilitat dels processos actuals de tractament de residus” ja es 
feien una sèrie de reflexions sobre els models actuals de tractament de residus. Quan 
es parla d’usar el residu com a matèria primera (un recurs) es vol expressar un concepte 
simbolitzat a la Figura 19, presentada a la pàgina següent.  

 
Figura 19. Concepte de residu a rebuig (Elaboració pròpia).  

En el cas de la valorització energètica es produeixen, inexorablement, dos tipus de 
residus: les escòries que acaben, majoritàriament, a l’abocador i el CO2 producte de la 
combustió dels elements que contenien carboni. Fins al moment actual el resultat és 
aquest. Amb la filosofia promoguda per l’Economia Circular s’ha d’utilitzar una 
tecnologia avançada, com pot ser la carbonatació, per convertir ambdós residus en un 
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recurs, en aquests cas un panot equivalent a un prefabricat de formigó o nous ciments 
i formigons entre d’altres materials amb petjada de carboni zero, utilitzats en la 
construcció o altres sectors.  
 
El procés de carbonatació dels RCDs i les escòries proposat s’ha de considerar una 
tecnologia avançada, innovadora, emergent i necessària avui en dia per afrontar el 
Canvi Climàtic. 
 
En els processos convencionals de valorització energètica a la superfície de les graelles 
queda una quantitat important de matèria inorgànica (procedent de restes de obres 
menors), que amb la temperatura present transforma compostos calcaris i altres 
elements en components descarbonatats. Això obliga a les actuals plantes de 
tractament d’escòries a depositar les escòries en una nau “d’estabilització” per tal que 
la humitat present formi hidròxids que finalment es carbonaten amb el CO2 de 
l’atmosfera i el temps. En resum una pèrdua econòmica (la nau d’estabilització és gran 
i la pila d’escòries s’ha de voltejar), al final la majoria d’elles acaben a l’abocador i el CO2 
s’emet a l’atmosfera o en el cas de lixiviar afectant el sòl i les aigües.  
 
El nou procés proposat: 
 

• Evitaria l’ús de la nau d’estabilització. 

• Evitaria el pagament per entrada d’escòries a l’abocador. 

• Evitaria el pagament per emissió de CO2 que si bé ara està exempt, està previst 
que abans del 2030 s’hagi de pagar un cànon per tona de càrrega emesa.  

• Hi hauria ingressos econòmics per la venda dels panots, paviment o altres 
materials circulars per a la construcció. 

5.1.4. Dels residus a l'hidrogen verd  

La valorització material és l’última finalitat d’aquest projecte. Dins dels residus d’origen 
urbà existeixen una gran varietat de matèries que serien valoritzables però, tant sols, a 
escala molecular. Per aquest motiu, davant de la possibilitat de fer-ho directament, es 
proposa seguir la següent seqüencia: 
 

• Plantes de valorització (TMB) existents al territori així com les previstes per l’ARC. 

• Valorització energètica de la fracció rebuig i de la part orgànica una vegada 
hagin passat la recuperació, així com de la fracció anomenada bioestabilitzat.  

• Els gasos generats a alta temperatura generen vapor a alta temperatura que 
s’expandirà en una turbina (de vapor) per fer anar un alternador. Els gasos seran 
depurats a la sortida. Una part del vapor es desviarà per altres usos tèrmics per 
tal de complir amb els ratis d’eficiència energètica que exigeix la directiva. 
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• L’electricitat s’usarà per accionar un electrolitzador i generar hidrogen. Aquí és  
on es pot qualificar de tecnologia avançada. L’electrolitzador descompon l’aigua 
(s’intentarà que l’aigua necessària sigui el lixiviat del propi abocador, una vegada 
tractada) en els seus component elementals: hidrogen i oxigen. L’objectiu 
principal es l’obtenció de l’hidrogen verd a partir dels residus, mitjançant un 
procés de valorització material.  

• Els gasos, una vegada depurats, entraran a una estació de depuració per captar 
el CO2 i depurar aquest gas (s’ha de fer esment que això no es podria fer si el 
rentat de gasos no fos correcte). Aquesta part només s’usarà la quantitat de CO2 
que, estequiomètricament, sigui necessària (amb combinació amb l’hidrogen) 
per la producció de metanol. 

• La resta de CO2 que no es pugui transformar en metanol es conduirà cap una 
instal·lació per a la carbonatació de les escòries de la pròpia instal·lació de 
valorització energètica, així com d’altres residus com per exemple els RCDs.  

 
 
En conclusió: l’objectiu final de l’estudi consisteix en justificar que per medi de les 
tecnologies avançades de tractament de residus es poden obtenir una sèrie de 
materials (valorització material: metanol) i convertir el conjunt en un procés global 
d’emissions i residu zero, és a dir que, pràcticament, amb deposició zero.  
 
La Figura 20, fa un resum del pas de les tecnologies que generen residus durant els 
processos de gestió de residus actuals, a les avançades on no es generen residus.   
 

 
Figura 20. Pas de tecnologies convencionals de tractament de residus a les avançades                     

(Elaboració pròpia). 
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Els apartats següents es destinen a justificar l’ús de la valorització energètica com a 
procés intermedi, que no el principal, per arribar als processos de valorització material 
presentats en el present Estudi d’Alternatives. 

 5.1.5. Formes de valorització energètica 

En primer lloc, cal aclarir que el terme valorització energètica és, segons la Llei, 
equivalent al terme incineració. Des del punt de vista legal i administratiu la incineració, 
té el mateix tractament i cànon que l’abocament. Quan el rendiment de la conversió 
energètica supera el valor marcat per la Llei, el cànon és la meitat que aquell aplicat a 
la incineració o a l’abocament. 
 
Així doncs s’hauria de distingir clarament entre les diferents tecnologies: 
 

• Incineració: etimològicament significa reduir a cendres, és a dir, que els 
materials combustibles s'han cremat completament. Es tracta d'una reacció 
química de combustió, en la qual l'element combustible són els residus i 
l'element oxidant l'oxigen. En general els residus estan constituïts de materials 
molt heterogenis, essencialment substàncies orgàniques, minerals (inerts) i 
metalls. Durant el procés es produeixen d'una part els gasos de combustió, que 
contenen partícules sòlides en suspensió (les “fly ash”) i les cendres: escòries dels 
materials inerts (les “bottom ash”). Aquesta terminologia (incineració) s’aplica 
exclusivament quan el combustible són residus sòlids urbans, (RSU).  

• Valorització energètica. Des del punt de vista de la definició és idèntica a 
l’anterior però ha d’acomplir un determinat rati de rendiment, fixat per la 
legislació de la UE. Si cremant residus urbans no s’arriba a aquest rendiments, 
legalment és una incineració i, des del punt de vista ambiental té la mateixa 
qualificació que l’abocament. 

• També es cataloga de valorització energètica la crema d’un residu (qualsevol 
tipus de CDR) en una caldera o forn de ciment. En aquest últim cas no hi ha 
generació d’energia elèctrica (que penalitza de forma important el rendiment 
abans esmentat). 

• Valorització termodinàmica: s’anomena d’aquesta manera a aquell procés que 
gràcies a una temperatura raonablement elevada aconsegueix separar els 
àtoms que formen part dels diferents elements (paper, matèria orgànica, 
plàstics, etc) i posteriorment agrupar-los segons convingui. 

• Finalment hi ha un seguit de tecnologies tèrmiques: despolimerització catalítica, 
piròlisi, gasificació, etc; totes elles cada dia més emergents que s’exposen en 
apartats posteriors.  
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La valorització energètica (per exemple de CDR a partir de residus domèstics i/o 
industrials o mescla d’ambdós), té una gran importància a l’Europa desenvolupada i 
s’usa en grans calderes industrials, producció d’electricitat, cimenteres, etc; tot això 
ajuda a comprendre el fet que a la UE avançada no s’usen els abocadors pel tractament 
dels residus urbans. 
 
A través de la valoració energètica de residus s'obté l'energia provinent d'aquests 
materials. Aquesta energia, de vegades, és comparable amb les funcions dels 
combustibles convencionals com el carbó, el gas o la biomassa. Aquest és un concepte 
relativament nou, en creixement i molt beneficiós, atès que no necessita de grans 
extensions de terreny i es regeix per un rigorós control ambiental. 

5.1.6. De la valorització energètica a la valorització material  

La caracterització de la fracció rebuig que surt de l’Eco-Parc i de la fracció orgànica (que 
aquesta proposta d’estudi vol aprofitar-la) inclou un mínim de 15 elements diferents, 
barrejats i humits, és a dir, impossible recuperar materialment cap d’ells.  
 
A la Taula 3 (pàgina següent) es presenta un petit resum de les quantitats de diferents 
materials que es poden trobar (pel cap baix més de 50) dins de la composició dels 
residus municipals. 
 

 
 

Taula 3. Estimació de les varietats de components trobats als residus (Elaboració pròpia).  

Amb aquesta reflexió s’arriba a la conclusió de que si es vol recuperar materialment el 
producte s’haurà d’aplicar una descomposició molecular, en un procés anomenat 
avançat: reciclatge molecular i valorització termodinàmica. 
 

Rebuig MOR Varietats

Tèxtils x x > 5

Plàstic mix x x > 20

Paper/Cartró x x > 2

Tèxtils sanitaris x > 3

Orgànic x x

Poda x x

Fustes x x > 2

Brics x x > 5

Metalls x x > 5

Inerts x x > 5

RAEE x x > 10

ESTIMACIÓ NÚMERO DE VARIANTS DE COMPONENTS
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Així els punts principals passen pel desenvolupament d’una planta de tractament 
avançat de residus que pugui substituir a l’abocador existent: 
 

• L’obtenció d’una font d’electricitat que permeti l’electròlisi de l’aigua (aquesta 
podria ser la pròpia del lixiviat de l’abocador, naturalment previ tractament).  

• Generació d’hidrogen i oxigen (materials d’alt valor afegit), així com d’altres 
productes d’interès industrial.  

• Captura del CO2 generat. Una part es capta i neteja per combinar-lo amb 
l’hidrogen. En aquest cas es generen hidrocarburs i/o alcohols també d’alt valor 
afegit amb l’avantatge que no s’emet CO2. 

• La resta (excedent) de CO2 no biogènic que no es pugui combinar amb 
l’hidrogen s’usarà per carbonatar les escòries del procés junt amb d’altres àrids 
residuals. 

• L’energia excedent de la condensació del vapor a la sortida de la caldera s’usaria 
per l’assecatge d’altres residus o bé pel subministrament d’energia a altres 
polígons industrials propers / district heating, etc.  

L’objectiu és aconseguir crear hub  per la gestió de residus que: 
 

• No emeti CO2-eq. 

• Que ens apropi a l’objectiu de residu zero.  

• Que pugui generar energia de manera contínua, tractant-se així d’una 
instal·lació d’EERR, que no presenta el problema de les intermitències que tenen 
altres tecnologies per a la producció d’energia renovable com la solar o l’eòlica.  

• Consums energètics específics molt baixos. 

5.2. MILLORS TÈCNIQUES DISPONIBLES (MTD) 

Dels documents BREF s’extreu el que es denomina Document de Conclusions sobre 
les MTD aplicables als sectors industrials concrets, que són d’obligat compliment per 
les instal·lacions i suposa el compliment dels nivells d’emissions associats a les millors 
tecnologies disponibles (NEA-MTD) en un termini de 4 anys des de la seva entrada en 
vigor, és a dir, com a màxim l’any 2023.  
 
Els documents de conclusions MTD publicats i que afecten a l’activitat de valorització 
de residus municipals són: 

• Decisió d’execució UE 2017/2117 de la Comissió, de 21 de novembre de 2017, per 
la que s’estableix a les conclusions sobre les MTD conforme a la Directiva 
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2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell en la indústria química orgànica 
de gran volum de producció (aquesta part es cita, ja que està relacionada amb 
les noves tecnologies de tractament de residus a dur a terme). 
 

• Decisió d’execució UE 2016/902 de la Comissió, de 30 de maig de 2016, per la que 
s’estableix les conclusions sobre les MTD per als sistemes comuns de tractament 
i gestió d’aigües i gasos residuals en el sector químic conforme a la Directiva 
2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell. 

 
• Tractament de Residus (FD 10.2017). El document de referència sobre les millors 

tècniques disponibles per al sector del tractament de residus es va publicar 
l’agost del 2006 i és el que actualment es troba en vigència (febrer 2018). Amb 
posterioritat s’ha publicat a la web de la Comissió Europea, dins dels 
“Documents de referència sota la Directiva IPCC i la Directiva d’Emissions 
Industrials” un esborrany final (FD per les seves sigles en anglès). La seva 
actuació amb data d’octubre de 2017 recull les conclusions finals de la reunió 
final del grup de treball europeu de revisió del BREF de Tractament de Residus 
mantinguda a Sevilla (España).  

 
És de preveure que la publicació oficial del nou BREF de Tractament de Residus tindrà 
en compte les conclusions finals d’aquesta MTD d’octubre de 2017 i únicament els VLE 
(Valors Límits d’Emissió) de la versió oficial de l’any 2006. (Referència bibliogràfica 6). 
 
A banda de les MTD, en els apartats 5.3., 5.4. i 5.5. es presenta la normativa en l’àmbit 
de la gestió de residus considerada per a la redacció del present Estudi d’Alternatives, 
en l’àmbit europeu, estatal i autonòmic.  

5.3. DIRECTIVES EUROPEES  

Directives 

o Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 
2018, per la qual es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus (1) 

o Directiva (UE) 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 
2018, per la qual es modifica la Directiva 1999/31 /CE relativa a l'abocament de 
residus (1) 

o Directiva (UE) 2018/849 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 
2018, per la qual es modifiquen la Directiva 2000/53 /CE relativa als vehicles al 
final de la seva vida útil, la Directiva 2006/66 /CE relativa a les piles i acumuladors 
i als residus de piles i acumuladors i la Directiva 2012/9/UE sobre residus 
d'aparells elèctrics i electrònics (1) 

o Directiva 2016/774 de la Comissió de 18 de maig de 2016 que modifica l'annex II 
de la Directiva 2000/53/CE del Parlament Europeu i del Consell , relativa als 
vehicles al final de la seva vida útil 
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o Directiva 2015/1127 de la Comissió, de 10 de juliol de 2015, per la qual es modifica 
l'annex II de la Directiva 2008/98 / CE del Parlament Europeu i del Consell , sobre 
els residus i per la qual es deroguen determinades Directives. 

o Directiva 2013/56/UE  del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre 
de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2006/66/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, relativa a les piles i acumuladors i als residus de piles i acumuladors, 
pel que fa a la posada al mercat de piles i acumuladors portàtils que continguin 
cadmi, destinats a utilitzar-se en eines elèctriques sense fils, i de piles botó amb 
un baix contingut de mercuri, i es deroga la Decisió 2009/603 / CE de la Comissió. 

o Directiva 2013/28/UE de la Comissió de 17 de maig de 2013 que modifica l'annex 
II de la Directiva 2000/53/CE del  Parlament Europeu i del Consell, relativa els 
vehicles al final de la seva vida útil. 

o Directiva 2012/19/UE del Parlament europeu i del Consell de 4 de juliol de 2012 
sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE). 

o Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, 
relativa al foment de l'ús d'energia derivada de fonts renovables i per la que es 
modifiquen i es deroguen las Directives 2001/77/CE i 2003/30/CE. Correcció 
d'errors DOUE L-140, de 5.06.2009 i DOUE L-165, 26.06.2009. 

o Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 
2008 sobre els residus i per la que es deroguen determinades Directives. 

o Directiva 2008/1/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener de 2008, 
relativa a la prevenció i al control integrats de la contaminació (Versió 
codificada). 

o Directiva 2006/21/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març de 2006, 
sobre la gestió dels residus d'indústries extractives i per la que es modifica 
la Directiva 2004/35/CE. 

o Directiva 2004/35/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, 
de Responsabilitat mediambiental, amb relació a la prevenció i reparació de 
danys mediambientals. 

o Directiva (UE), 2018/2001 del Parlament europeu i del Consell de 11 de desembre 
de 2018 relativa al foment d l’ús de l’energia procedent de fonts renovables, 
energia procedent de fonts renovables o energia renovable (en percentatge 
segons la composició de biomassa dels residus urbans). 

 
Reglaments 

o Reglament (UE) no 1357/2014 de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, pel qual 
se substitueix l'annex III de la Directiva 2008/98 / CE del Parlament Europeu i del 
Consell, sobre els residus i per la qual es deroguen determinades Directives (1) 

o Reglament (UE) no 849/2010 de la Comissió de 27 de setembre de 2010 pel qual 
es modifica el Reglament (CE) nº 2150/2002 del Parlament Europeu i del Consell, 
relatiu a les estadístiques sobre els residus. 
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Decisions 

o Decisió de la Comissió de 18 de desembre de 2014 que modifica la Decisió 
2000/532/, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 
2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell. 

o Decisió d'execució de la Comissió de 6 de desembre de 2013, per la qual 
s'estableix el format per la notificació de la informació sobre sobre l'adopció i les 
revisions substancials dels plans de gestió de residus i dels programes de 
prevenció de residus. 

o Decisió de la Comissió, de 30 d'octubre de 2009, que modifica la Decisió 
2004/432/CE, per la qual s'aproven els plans de vigilància presentats per tercers 
països relatius als residus, de conformitat amb la Directiva 96/23/CE del Consell 
[notificada amb el número C (2009) 8347]. 

o Decisió de la Comissió de 5 d'agost de 2009, per la qual s'estableixen els 
requeriments pel registre de productors de piles i acumuladors de conformitat 
amb la directiva 2006/66/CE del Parlament Europeu i del Consell. 

o Decisió de la Comissió de 30 de juny de 2009, per la que s'estableix un model 
pels plans d'acció nacionals en matèria d'energia renovable en virtut de la 
Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell. 

o Decisió de la Comissió d'1 d'agost de 2008, que modifica l'annex II de la Directiva 
2000/53/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa als vehicles fora d'ús. 

o Decisió de la Comissió de 10 de juny de 2005, que deroga la Decisió 2005/63/CE 
per la qual es modifica l'annex II de la Directiva 2000/53/CE del Parlament 
Europeu i del Consell relativa als vehicles al final de la seva vida útil. DOUE L-152, 
15.06.2005 

o Decisió de la Comissió, d'11 de març de 2004, relativa al qüestionari per als 
informes dels Estats sobre l'aplicació de la Directiva 2002/96/CE del Parlament 
Europeu i del Consell sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE). 

o Decisió de la Comissió, de 27 de febrer de 2003, per la qual s'estableixen les 
normes de codificació dels components i materials per a vehicles fora d'ús en 
aplicació de la Directiva 2000/53/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa 
als vehicles fora d'ús. 

o Decisió del Consell de 19 de desembre de 2002, per la qual s'estableixen els 
criteris i procediments d'admissió de residus als dipòsits d'acord amb l'article 16 
i l'annex II de la Directiva 1999/31/CEE. 

o Decisió de la Comissió de 16 de gener de 2001, que modifica la Decisió 
2000/532/CE, i en la que es recull la nova redacció de la llista/catàleg de residus. 
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5.4. NORMATIVA ESTATAL 

Lleis 

o Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental. 
o Llei 5/2013, d'11 de juny, per la qual es modifiquen la llei 16/2002, d'1 de juliol, de 

prevenció i control integrats de la contaminació i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, 
de residus i sòls contaminats. 

o Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient. 
o 1. Modificar l'article tercer de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls 

contaminats. 
o Reial decret llei 17/2012, de 4 de maig, de mesures urgents en matèria de medi 

ambient. 
o Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (BOE 29 Juliol 2011) 
o Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible. 
o Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental. 
o Llei 34/2007, de 15 de novembre de 2007, de qualitat de l'aire i protecció de 

l'atmosfera. 
 

Reials decrets 

o Reial Decret 265/2021, de 13 d'abril, sobre els vehicles a la fi de la seva vida útil i 
pel qual es modifica el Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 
2822/1998, de 23 de desembre. 

o Reial Decret 27/2021, de 19 de gener, pel qual es modifiquen el Reial Decret 
106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus 
residus, i el Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d' aparells 
elèctrics i electrònics. 

o Reial Decret 731/2020, de 4 d'agost, pel qual es modifica el Reial Decret 1619/2005, 
de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d'ús. 

o Reial Decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador. 

o Reial Decret 209/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Pla Territorial Sectorial 
d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 
(PINFRECAT20). 

o Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de Prevenció i 
Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20). 

o Reial Decret 710/2015, de 24 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 
106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus 
residus. 

o Reial Decret 183/2015, de 13 de març, pel qual es modifica el Reglament de 
desenvolupament parcial de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat 
mediambiental, aprovat pel Reial Decret 2090/2008, de 22 de desembre . 

o Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció 
d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. 



 

ESTUDI D’ALTERNATIVES A LA DEPOSICIÓ DE RESIDUS A LA COMARCA DE L’ANOIA  

 

 
 

VILASECA CONSULTORS SLP – CONSULTORIA I SERVEIS D’ENGINYERIA GLOBAL         50 
C/ Cardenal Casañas, 8 - 08754 - El Papiol (Barcelona) - Tel: 937 505 040 – web: www.vilasecaconsultors.com 
 

 

 

o Reial Decret 943/2010, de 23 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 
106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus 
residus. 

o Reial Decret 1304/2009, de 31 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 
1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador. 

o Ordre MAM / 304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions 
de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. (BOE 19 febrer 
2002). 

o Resolució de Parlament Europeu, de 4 d'abril de 2019, sobre la gestió dels residus 
(2019/2557 (RSP)) (DOUEC 31 març 2021). 

5.5. NORMATIVA AUTONÒMICA  

Reials Decrets 
o Reial Decret 209/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial 

d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) 
(publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). 

o Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i 
gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, 
de 16 d'abril). 

 
Lleis 

o Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic. 
o Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
o Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 
o Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de 

modificació de les Lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de 
la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi 
natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats 
d'incidència ambiental. Correcció d'errades publicada al DOGC n.5484 de 15 
d'octubre de 2009. 
 

Decrets 
o Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de 

gestió dels residus a Catalunya. 
o Decret 98/2015, de 9 de juny, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus 

a Catalunya. 
o Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 

industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, 
sobre procediments de gestió de residus. 

o Decreto 87/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el Programa de gestión 
de residuos municipales de Cataluña (PROGREMIC) y se regula el procedimiento 
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de distribución de la recaudación de los cánones sobre la eliminación de los 
residuos municipales (DOGC 6 julio 2010) 

o Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial 
d'infraestructures de gestió de residus municipals. 

o Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments 
d'admissió de residus en els dipòsits controlats. 

o Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley reguladora de los residuos (DOGC 28 julio 2009, BOE 30 octubre 2009) 

o Decreto 80/2002, de 19 de febrero, regulador de las condiciones para la 
incineración de residuos (DOGC 13 marzo 2002) 

o Decreto 64/1982, de 9 de marzo, por el que se aprueba la reglamentación parcial 
del tratamiento de los desechos y residuos (DOGC 21 abril 1982). 

o La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, en el seu article 9, seguint la Directiva IPPC i la seva transposició a 
escala estatal a la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de Prevenció i Control Integrat de la 
Contaminació (posteriorment derogada amb l’entrada en vigor del Real Decret 
Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel que s’aprova el text refós de la llei de 
prevenció i control integrats de la contaminació), estableix que en l’elaboració 
de l’autorització ambiental integrada (AAI) de grans activitats industrials cal tenir 
present les prescripcions tècniques i els valors límits d’emissió fixats els quals 
estan basats en els nivells d’emissió associats a les MTD (BAT-AELs) per a 
cadascuna de les activitats descrites en l’Annex 1 de l’IPCC. Així mateix la Llei 
20/2009 estableix que cal tenir en compte les MTD per a l’elaboració del futur 
estudi d’impacte ambiental. 
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6. EL TRACTAMENT DELS RESIDUS I LA PROBLEMÀTICA 
AMBIENTAL 

Totes les poblacions, amb independència del nivell econòmic, generen grans 
quantitats de residus de tota mena. També existeix una correlació entre el nivell de 
desenvolupament econòmic i la generació de residus. 
 
De cara al problema que afecta a la comarca de l’Anoia i en especial a la població de 
Masquefa, la tipologia de residus s’ha de circumscriure a: 
 

• Residus urbans, els que arriben a l’Eco-Parc (o TMB: planta de Tractament 
Mecànic Biològic dels residus urbans). En aquesta instal·lació se’ls sotmet a un 
tractament de separació de la fracció orgànica de la resta. D’aquesta ultima se’n 
extrauen fraccions que puguin ser valoritzables com ara: metalls, vidres i alguns 
plàstics, la resta de la fracció anomenada fracció rebuig va a l’abocador. En total 
difícilment es recupera i recicla més enllà del 8%. La resta, bàsicament matèria 
orgànica, es sotmet a un tractament biològic, en aquest cas un pseudogèn 
compostatge (oficialment el nom és “compostatge fora d’especificacions” 
anomenat bioestabilitzat que acaba a l’abocador), ben al contrari del sistema 
avançat proposat en el present EAT. 

• Residus urbans, tal com arriben a l’abocador. És a dir, els que no tenen cap mena 
de tractament previ. S’anomena “bossa gris, tot-ù o fracció resta”. Està previst 
que en menys de cinc anys no arribin aquesta tipologia de residus.  

• Totes les fraccions no aprofitables procedents de la recollida selectiva: 
contenidor grog (envasos lleugers), contenidor blau (papers i cartons) i altres 
tipus de recollides menors com el tèxtil. 

• Residus industrials. En primer lloc s’ha de fer menció que, a Catalunya, els residus 
industrials són de la mateixa magnitud que els domèstics urbans, és a dir de 
l’ordre dels 3,8 milions de tones cada any. La gran diferència entre ambdós és 
que els industrials tenen una gran tassa d’aprofitament i reciclatge. 

• Residus relacionats amb l’explotació d’EDARS i fangs de depuradores  
industrials. 

• Materials inerts. 

• Residus diversos (provenen de gestors) la tipologia és variada i hi van des de 
residus industrials a residus de centres comercials. Dins del mateixos hi ha 
embalatges, plàstics de tota mena i també matèria orgànica, entre d’altres.  

En resum es pot concloure que la majoria dels residus contenen matèria orgànica que 
dins l’abocador dóna lloc a la formació de gasos d’efecte hivernacle. 
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6.1. ESPECIFICACIONS SOBRE ELS RESIDUS A TRACTAR 

La Taula 4, presenta una estimació sobre la tipologia dels residus que s’aboquen al 
dipòsit de Can Mata. En aquesta taula, facilitada de forma confidencial per la Direcció 
del mateix, hi ha la relació dels residus depositats els anys 2019 i 2020. La mateixa 
Direcció va advertir que l’any 2020 degut a la pandèmia no havia estat un any normal i 
va afegir el règim que s’espera a partir de 2022. 
 

 

 
A grans trets el 70% del residus tractats són d’origen urbà i el 30% és d’origen industrial. 
No obstant això, les previsions de tractament atendran a altres paràmetres més 
determinants des de l’òptica del tractament. 
 
Més endavant s’explicaran les previsions real d’abocament prenent en consideració la 
reducció de residus com a conseqüència de l’augment de la recollida selectiva. 

6.2. FORMES DE TRACTAMENT DELS RESIDUS A L’ÀMBIT DE LA 
UE 

Pel que fa referència als residus de l’àmbit urbà, tots els països de la UE tenen una 
producció molt similar, al voltant de 1,5 kg/hab i dia, lo que equival a 0,5 t/hab i any. 
Aquesta immensa quantitat es recull i tracta de tres maneres: 
 

• La recollida selectiva, que si està ben feta, els residus es poden reciclar y valoritzar 

materialment. 

• La valorització energètica, amb totes les seves varietats. 

• La deposició controlada mitjançant abocadors. 

 
 

2019 2020 PREVISIÓ 2022 

Rebuig Plantes (TMB) 447.149 388.695 450.000 t/any

Llots (diversos) 46.277 64.101 50.000 t/any

RCD 31.694 35.761 32.000 t/any

Fluff (Fragmentació) 85.217 79.186 85.000 t/any

Hospitalaris 3.840 5.559 4.000 t/any

Residus d'EDARS 15.104 18.162 15.000 t/any

Residus tèrmics 16.735 15.119 17.000 t/any

Industrials 43.124 54.104 42.000 t/any

PARCIAL 691.159 662.707 695.000 t/any

Previsió noves entrades (taula 1) 305.000 t/any

TOTAL 691.159 662.707 1.000.000 t/any

Taula 4. Previsions d’abocament de residus a Can Mata.   
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La Figura 21, mostra el tipus de gestió dels residus d’àmbit municipal que es duu a 
terme a d’altres països de la UE. 
 

 
Figura 21. Formes de tractament del residu municipal als països de la UE. Elaboració pròpia a partir de 

dades de Eurostat. 

A la figura 21: 
 

• El color vermell representa l’abocament. Cal observar que a la majoria dels països 
desenvolupats la gestió per abocament no arriba al 3%. En el cas d’Espanya 
senyala el 55%, mentre la mitjana de tots els països és del 23%. 

• El clor grog representa els processos tèrmics. En realitat hauria de dir la 
valorització energètica ja que, al marge del que la Llei diferencia entre 
valorització energètica i incineració, la major part dels residus, degudament 
tractats i preparats, es destinen a combustible derivat del residu (CDR) en 
plantes cimenteres, calderes industrials, centrals termoelèctriques, etc. En els 
països avançat la proporció és alta: entre el 30 i el 50%. Mentre que a Espanya, 
representa un 12% i la mitjana europea és del 29%. 

• El color blau representa el reciclatge i la valorització material. En el països 
avançats es mou entre el 40 i el 60%, la mitjana europea es del 26,7% i l’espanyola 
del 34%. En aquest punt s’ha d’advertir que el bioestabilitzat (compost fora 
d’especificacions) es comptabilitza com a valoritzat però en realitat acaba a 
l’abocador. 
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A la vista d’aquesta figura és precís treure unes conclusions: 
 

• No és cert que si es fomenta la valorització energètica no es recicla. La figura 
mostra clarament que els països que més valoritzen energèticament també són 
els que presenten majors taxes de reciclatge. 

• Els països desenvolupats tenen unes taxes d’abocament molt baixes. Això és 
degut a que les normatives senyalen aquesta pràctica com la més contaminant 
i que no hi ha manera de valoritzar materialment res, tant sols es pot recuperar 
una part del biogàs per fer valorització energètica. 

• S’ha de canviar el model d’abocador per la valorització material, tal i com 
s’enfocarà en la present memòria. Això lliga perfectament amb “l’Advertència de 
les autoritats europees” a 14 Estats sobre el risc de no aconseguir l’objectiu del 
50% de reciclatge el 2020 per part de Bulgària, Croàcia, ...i ocupant Espanya una 
posició destacada. 

Aquí, i en el cas d’Espanya, val la pena reflexionar sobre l’Ordenança de la UE que obliga 
als estats membres a reduir el percentatge d’abocament al 10% el 2035. Això significa 
que del 2021 al 2035, 14 anys, el país ha de passar del 55% d’abocament al 10%. Això serà 
impossible si no es comencen a utilitzar tecnologies avançades de manera immediata. 
Aquesta i altres reflexions estan reflectides a la “Decisión UE 2020/519 de la Comisión” 
(Referència bibliogràfica 7,8). 

6.3. FORMA DE TRACTAMENT DELS RESIDUS A CATALUNYA  

D’acord amb les dades oficials de l'Agència de Residus de Catalunya, la Figura 22, 
mostra el resum de la gestió dels residus municipals a Catalunya. 
 

 

Figura 22. Formes de tractament del residu municipal a Catalunya. 
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Com que el més important és conèixer la naturalesa del tipus de residu que va a 
l’abocador, la Figura 23 mostra la quantitat de fracció resta així com el destí majoritari 
existent en aquest momentet, que és l’abocador. 
 
Catalunya té un PIB per càpita important (semblant al de França) per tant no es poden 
adduir raons econòmiques per justificar aquesta mala praxis, ja que el país veí porta a 
l’abocador al voltant del 20% dels residus, mentre que Catalunya supera el 60%.  
 

 
Figura 23. Destí final de la fracció resta a Catalunya. 

De la Figura 23 se’n desprèn que, a Catalunya, del total de la fracció resta 2.229.691  t/any 
acaben a l’abocador 1.399.583 t/any, és a dir, un 62%.  
 
D’acord amb aquesta font la comparació entre les dades oficials del Govern de 
Catalunya, la mitjana i les directrius que marca la UE, queda reflectida a la Taula 5. 

Taula 5. Estimació de l’evolució del sistema de tractament de residus (Elaboració pròpia).  

Encara que les dades estiguin referides a la gestió dels residus municipals, la present 
memòria també aprofundirà en els residus industrials. La conclusió més important que 
es desprèn d’aquesta taula és que s’ha de reduir l’abocament i augmentar el reciclatge, 
en particular la valorització material. (Referència bibliogràfica 9). 
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6.4. TIPOLOGIA DELS RESIDUS QUE ARRIVEN A CAN MATA I 
PREVISIONS DE FUTUR  

Com s’ha indicat a la Taula 4, a Can Mata hi entren, i també està previst que entrin a 
partir de 2022, un seguit de residus dels quals cal conèixer la caracterització per tal de 
proposar una forma racional de tractament final que eviti l’abocament. 

6.4.1. Previsió de destí de la fracció rebuig (de l’àrea municipal)  

La Taula 6, mostra el destí proposat per aquest primer grup de residus (bàsicament 
fracció rebuig i MOR). La caracterització prevista dels residus que, de moment, aniran 
destinats a l’abocador són materials inerts de construcció. 
 

 
Taula 6. Destí previst pel grup de residus procedents de l'àrea domiciliaria (Elaboració pròpia). 

La planta de valorització energètica, com es detallarà més endavant, té per finalitat 
generar electricitat per dur a terme l’electròlisi de l’aigua. Una vegada obtingut 
l’hidrogen es combinarà amb el CO2 captat dels gasos de la xemeneia i es produirà 
metanol. Com s’explicarà més tard, en la primera etapa es desvien 2 MW de la potència 
generada elèctrica vers l’electrolitzador per tal de produir hidrogen (i més tard 
metanol). Quan s’hagi comprovat el funcionament, s’ampliarà al 100% de l’energia 
produïda. 
 
La planta de CDR té com a finalitat la venda de material (pel·letitzat) per ús industrial a 
la vegada que actua com a magatzem temporal de material processat, per a la seva 
valorització futura.  

6.4.2. Aproximació a la caracterització de la resta de residus 

Per analitzar la tipologia de la resta de residus es fa sota el següent criteri: 
 

• Residus completament inerts des del punt de vista energètic. 

• Residus amb alt contingut de carboni i hidrogen. 

 
Es tracta de residus procedents de tractaments tèrmics (en general amb un contingut 
molt baix de metalls, que sempre que sigui possible s’extrauran i recuperaran), per tant 

Procés proposat t/any (BH) %

Valorització energètica (*) 273.000          63,2%

Planta de CDR 115.000            26,6%

Abocador (Inerts) 44.000            10,2%

TOTAL 432.000          100,0%

(*) Més endavant s'explicarà que serà una valorització material
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són residus no perillosos. Com indica la Taula 7, la majoria són residus de construcció i 
demolició (RCD). 

 

Pel que fa a la caracterització: 
 

• Els RCD estan constituïts bàsicament per formigó i material ceràmic (encara que 
també contenen vidres i restes asfàltics que, pel tipus de valorització que es 
pretén no representen cap problema). Es coneixen pel nom genèric de runes. 
També hi ha fustes, metalls i d’altres materials que es retiraran prèviament.  

• Els residus de foneria i els de tractament tèrmic estan compostos, bàsicament, 
per materials refractaris (entre els que destaquen SiO2, Al2O3, MgO, etc, en forma 
de silicats per processar a temperatures superiors a 1.400ºC). 

 
Aquest residus està previst que s’utilitzin com a àrids per a la fabricació de paviments i 
altres materials per a la construcció, com s’explicarà i detallarà més endavant. En 
qualsevol cas el seu futur no serà l’enterrament sinó la valorització material. 
 
A la UE, el sector de la construcció representa el 40% del consum total d'energia i el 
36% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, el 50% de tots els materials extrets, 
el 30% del consum d'aigua i el 35% del total dels residus generats. 

6.4.3. Residus d’alt contingut en Carboni i Hidrogen 

Al marge del residus especificats als anteriors apartats, hi ha una classe de residus que 
són ideals, previ simple pretractament, per la seva valorització energètica convencional, 
valorització energètica avançada o la seva conversió en productes químics d’interès 
industrial.  La Taula 8 mostra la relació d’ells i la seva quantitat. 

 

Tipus de residus inerts t/any (BH)

Residus de RCD 32.000                 

Residus foneria de metalls 15.000                 

Residus de tractament tèrmics 1.500                    

TOTAL 48.500            

Tipus de residus alts en C i H t/any (BH) Notes

Llots de tractament d'efluents 46.000 a

Residus de fragmentadora 85.000 b

Residus plantes hospitalàries 4.000 c

Residus rebuig EDAR 15.000 d

Residus tèxtils d'automoció 10.000 e

Residus d'encenalls de plàstic 12.000 f

Residus de plàstic industrial 20.000 g

TOTAL 192.000

Taula 8. Quantitats i tipus de residus amb alt contingut en C i H. 

Taula 7. Balanç global de residus inerts. 
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La mateixa taula mostra una sèrie de condicions de contorn: 
 

a. Es tracta de llots de final de línia de processos industrials. El seu principal 
problema és l’elevada humitat. 

b. Residus de fragmentadores de vehicles fora d’ús (VFU). Són residus que per la 
seva valorització final, precisen d’un pretractament degut a: el contingut de 
metalls valoritzables, quantitat elevada d’halògens i una quantitat d’inerts 
importants. 

c. El rebuig de plantes hospitalàries, no són materials perillosos, estan constituïts 
essencialment per productes derivats de plàstic i papers. La humitat és elevada 
ja que han sofert un tractament previ d’higienització mitjançant una autoclau. 

d. D’aquesta tipologia n’hi ha de dues varietats: els residus de “reixa” (que es 
composa principalment de materials plàstics i “tovalloletes sanitàries” i llots de 
procés típics on el principal problema és la gran humitat i l’elevat contingut de 
matèria inert. 

e. Residus tèxtils d’automoció. La majoria estan compostos per fibres 
polimèriques. 

f. Encenalls de plàstics. Restes de mecanitzat de diversos tipus de plàstics 
industrials. 

g. Residus de plàstics industrials. Possiblement necessitaran d’una trituració 
prèvia, abans de la valorització final.  

 
Avui en dia, amb diversos graus de maduresa tecnològica, existeixen molts processos 
de despolimerització catalítica per convertir aquest tipus de residus amb un contingut 
amb carboni superior al 50%, en combustibles alternatius. 
 
També s’han desenvolupat processos de gasificació per convertir aquest tipus de 
residus en metanol. Més endavant s’ampliarà aquesta proposta innovadora i 
disruptiva pels sistemes de gestió de residus al nostre país. 
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6.4.4. Residus de caire bàsicament biogènic 

Degut a les noves condicions del canvi previst de sistema de tractament de residus es 
preveu que arribaran més residus a la comarca com els que s’especifiquen a la Taula 9.  
 

 

 
a) Es tracta, en la seva majoria de residus voluminosos, que s’afegirien als 

procedents de la TMB. Aquí si han de sumar un seguit de restes de materials de 
naturalesa tèxtil i altres de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) tots 
ells no biogènics. 

b) A les contrades properes es produeix compost fora d’especificacions que acaba 
a l’abocador o mal gestionat de manera irregular.  

c) Tot un seguit de residus, presumiblement, procedents del sector industrial com 
papereres, tèxtils, adoberies (les tradicionals de la comarca) 

d) Es tracta de residus de naturalesa 100% orgànica destinada a l’aportació 
d’energia per a una planta de fabricació de pellets energètics pel consum als 
habitatges i indústries, ajudant a assolir els objectius del PROENCAT 2050. 

 
 

Figura 24. Reducció d’emissions per a la transició energètica a Catalunya. Font: PROENCAT 2050. 

Altres residus comarcals t/any (BH) Notes

Residus voluminosos, Tèxtil i RAEES 50.000 a

Residus de bioestabilitzat (fora normes) 30.000 b

Residus d'activitats industrials diverses 75.000 c

Residus de biomassa 150.000 d

TOTAL 305.000

Taula 9. Quantitats i tipus de residus de caràcter bàsicament biogènic (Elaboració pròpia). 
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7. TRACTAMENT DE RESIDUS I ASPECTES ECONÒMICS  

Les previsions de noves Plantes Avançades de Tractament de Residus han de valorar, 
al marge dels aspectes ambientals, temes importants com: 
 

• Nivell d’inversió i despesa d’operació. 
• Cost, tant de generació com de venda, de l’electricitat. 
• Cost, tant de generació com de venda, d’energia tèrmica. Preu dels productes 

químics d’interès industrial produïts.  
• Cost de les emissions de CO2-eq. 
• Materials recuperats. 

 
Es considera important tenir una idea sobre l’evolució dels principals vectors 
(“Commodities”, matèries primeres) que entren en joc en l’evolució del futur de les 
tecnologies i tractament dels residus per poder equiparar-se als països mes avançats 
de la UE: 
 

• L’electricitat. Va molt condicionada per les exigències de la UE de ser neutra en 
emissions l’any 2050. Això significa que s’haurà d’instal·lar molta energia 
renovable. 

• El gas natural. Un dels factors que ha fet disparar el preu del pool elèctric a 
Espanya les darreres setmanes, ha estat la pujada de preu del GN als mercats 
internacionals. Però el factor determinant a futur serà l’alça del preu dels drets 
d’emissions del CO2.  

Figura 25. Variació de preus dels futurs de gas natural i de les emissions de CO2 durant l’últim any.        
Font: investing.com 

• Els residus.  La tendència a tota la UE (països centre i nord d’Europa) és 
clarament a l’alça. Tot això amb independència de les taxes o “impostos verds” 
que imposa la UE. 

• Emissions. Com evolucionarà el tractament dels residus quan les emissions del 
sector deixin de ser difuses, i tributin per les emissions equivalents.  
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7.1. EVOLUCIÓ PREVISTA DEL PREU DE L'ELECTRICITAT 

La majoria de les consultores internacionals apunten a una baixada del preu a llarg 
termini (de l’electricitat industrial) a Espanya, tot i les disrupcions de preus que ha sofert 
el mercat elèctric durant les últimes setmanes. Tal com mostra la Figura 26. 

 

Figura 26. Preus de l'electricitat a Europa. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Eurostat 

Com s’aprecia a la figura 26 els preus industrials de l’electricitat als grans països 
industrials són més baixos que a Espanya. No obstant això cal considerar els següents 
paràmetres: 
 

• El factor d’emissió elèctric que actualment (2020) està a 190 kg CO2/MWh segons 
REE (Red Eléctrica Española) hauria de baixar a 83 CO2/MWh segons les 
previsions del MITECO l’any 2030, i a 0 CO2/MWh segons altres autors a l’any 
2050. 

• La baixada del factor d’emissió afavorirà el preu a la baixa de l’electricitat atès 
que no hi haurà emissions de CO2 imputables al sector elèctric.  

• La implantació massiva de les EERR suposarà una inversió important (el CAPEX 
va en augment) però el cost d’explotació a la baixa. El general els experts 
asseguren que el cost de producció d’energia elèctrica baixarà, i per tant, el preu 
de pool  també. 

7.1.1. El preu de venta de l’electricitat a partir de residus  

És ben sabut que el rendiment: “energia entrada a la planta de valorització energètica 
dividit entre l’energia sortint en forma d’electricitat”, en el millor dels casos no supera 
el 22%. D’altra banda l’obligació d’acomplir amb uns nivells de rendiment energètic 
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global (que també inclou l’elèctric) encara complica més la situació. Això equival a dir 
que fabricar electricitat per aquest camí és car, i no es preveu competitiu a llarg termini.  
 

• En aquests moments és una incògnita saber si la biogeneicitat del residu a 
valoritzar energèticament serà important o no (en general, avui, l’energia 
elèctrica generada pels residus s’equipara a la biomassa). Però d’altra banda la 
quantitat de plàstic mix i tèxtil (amb alt contingut en polímers) va en augment i 
en detriment de la biogeneicitat del residu.  

• Els especialistes asseguren que abans de 2030, les emissions de les plantes de 
valorització energètica i dipòsits, deixaran de considerar-se com a difuses, amb 
la qual cosa el preu del cost de producció de l’electricitat augmentarà tal i com 
ha passat al 2020 amb les centrals termoelèctriques que cremaven carbó i han 
hagut de tancar, degut a l’incipient cost de la tona de CO2-eq.  

A gran escala, el fet de que el cost de l’electricitat, encara que lentament anirà baixant, 
la venda d’electricitat sembla que no entrarà en l’equació de la rendibilitat de l’empresa 
quan sigui a partir de la valorització energètica de residus, la qual cosa fa pensar que 
generar electricitat a partir de residus pot ser una bona solució sempre i quan 
aquesta electricitat es dediqui a produir materials de futur com l’hidrogen verd. És a 
dir, es torna a la valorització material. D’altra banda també s’ha d’aprofitar la calor de 
condensació per l’etapa d’assecatge de residus tals com el bioestabilitzat per a 
convertir-lo en bioassecat o per la producció de pellets a partir de la biomassa.  
 
Tractant-se de valorització energètica de residus, tot fa pensar que la millor opció és 
emprar l’energia elèctrica produida per electrolitzar aigua i generar hidrogen verd a 
més d’altres productes químics d’interès industrial.  
 

7.2. EVOLUCIÓ PREVISTA DEL COST DEL GAS NATURAL I DEL 
BIOMETÀ 

El vector energia, en el camp del tractament dels residus, és important quan s’han de 
tractar masses de residus amb alta humitat. No obstant, al tractar-se d’un Parc 
Ambiental, lo lògic és reaprofitar una part dels residus per subministrar la calor pels 
assecadors i altres demandes tèrmiques de les instal·lacions annexes, augmentant el 
rendiment energètic global del Parc Ambiental.  
 
En el sector dels residus l’impacte econòmic del gas natural és totalment marginal a 
no ser per la comparativa amb el biometà procedent del biogàs ja sigui dels digestors 
anaerobis o de la captació als propis abocadors. 
 
La tendència actual és utilitzar l’enriquiment del biogàs mitjançant un “upgrading” 
(actualització o millora) del gas d’abocador o del digestor anaeròbic per augmentar el 
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contingut de metà en detriment del CO2. L’operació següent és la injecció a la xarxa de 
gas natural o la generació d’energia elèctrica mitjançant motors de cogeneració. Tot 
aquesta operació té un cost elevat i l’Estat espanyol no subvenciona, per ara, aquesta 
tasca el que suposa un increment del cost. Això explica el perquè hi han milers de 
injeccions a Europa i l’estat espanyol només una a data d’avui.  
 
En qualsevol cas el biometà, que té el mateix poder calorífic que el gas natural, resulta 
més car i, naturalment, s’hauria de subvencionar i deixar d’indexar-lo amb el gas 
natural. Amb tot la Figura 27 mostra una evolució del preu del gas natural a l’entorn de 
la UE. 
 
Com es veu a la figura el preu té una evolució incerta, a l’alça lleugera fins al 2030 i 
després dependrà dels acords sobre el Canvi Climàtic que s’acordin a la propera cimera         
COP26, que tindrà lloc a Glasgow. En qualsevol cas, el resultat és que anirà a l’alça degut 
al factor d’emissió del CO2 generat en la combustió d’aquest combustible fòssil.  
 

 

7.3. EVOLUCIÓ PREVISTA DEL PREU DELS RESIDUS 

En el cas del residus municipals el preu d’abocament està per sobre els 35 €/t, almenys 
a Catalunya, al contrari de la resta de l’estat espanyol amb preus molt més baixos, 
contra tota lògica de protecció ambiental. Aquí no cal afegir les tasses o cànons verds, 
ja que això ho acaba pagant el ciutadà a través de l’Ajuntament i no té malauradament 
incidència directa en la gestió dels residus. 
 

Figura 27. Escenaris d’evolució del consum del gas natural fins al 2050. 
Font: Referència bibliogràfica [15]. 
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No obstant, la tendència a la UE és la d’imposar un preu molt més alt, a la majoria dels 
països avançats és quasi el doble o fins i tot el triple. Això si que representa un preu 
dissuasiu i per aquest motiu la pràctica de l’abocament en aquests països és tant baixa 
en comparació amb Espanya. D’altra banda, això també afavoreix l’exportació de 
residus, sempre que sigui per la seva valorització, en particular material. 
 
Com a conclusió és d’esperar un preu més elevat pel tractament dels residus, tant de 
l’entorn municipal com del sector industrial. Més endavant es comenta l’impacte del 
CO2 sobre el preu dels cànons i taxes per a la gestió de residus, que amb tota seguretat 
serà important. 

7.3.1. Evolució dels preus de mercat dels materials recuperats 

Les TMB tenen com a objectiu el recuperar tantes matèries reciclables com sigui 
possible. Segons dades de la Memòria de l’Entitat Metropolitana de Barcelona del Medi 
Ambient, la quantitat total de material recuperat respecta l’entrat oscil·la del 6 al 8%. 
Tot i ser un resultat minso, representa un gran esforç d’inversió. 
 
De totes maneres el problema més important que afecta directament al preu, és el 
comerç internacional ja que els preus poden tenir gran oscil·lacions. 
 
L’altre paràmetre important fa referència al preu dels productes plàstics amb relació al 
preu del petroli. Quan aquest és baix, els preus dels materials plàstics reciclats 
s’enfonsen. La Taula 10 mostra una relació, bastant significativa, de preus de les 
matèries recuperades més habituals. 
 
De tot això se’n pot despendre que es tracta d’un mercat molt volàtil que, en general,  
té tendència a la baixa en els preus, tret dels metalls.  
 
 

Material recuperat €/t 

Paper/Cartró 10 

Vidre 35 

Fèrrics 100 

Alumini 400 

PET 30 

HDPE 5 

 
 

Taula 10. Preus materials recuperats l'any 2020 (Elaboració pròpia). 
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8. PROPOSTES TECNOLÒGIQUES I SOLUCIONS 
APORTADES 

En aquest apartat s’anuncien les diverses propostes tecnològiques que s’estudiaran en 
el present Estudi d’Alternatives a la deposició dels residus a la Comarca de l’Anoia, en 
funció de la tipologia dels residus que acaben actualment a l’abocador. 

8.1. LA VALORITZACIÓ MATERIAL DELS RESIDUS  

La valorització material és un concepte que apareix a la jerarquia de residus per sobre 
de la valorització energètica. En l’Estudi d’Alternatives s’estudia i justifica la conversió 
material dels residus i la seva transformació en hidrocarburs i/o alcohol a partir de 
l’hidrogen generat i del CO2 emès en el procés. La Figura 28, en fa un esquema 
conceptual del procés proposat per evitar l’abocador. 
 

 
Figura 28. Esquema conceptual de la valorització avançada de residus proposada (Elaboració pròpia). 

Aquesta aplicació no afectarà a tots els tipus de residus, com es veurà més endavant, 
però si a una part important, en particular la que compte amb molta matèria orgànica 
i és la que presenta major impacte ambiental. 

8.2. LA CIRCULARITAT DELS RESIDUS SECUNDARIS EN LA 
GESTIÓ DELS RESIDUS  

Tots els processos de tractament de residus avançats s’emmarquen en el món de 
l’Economia Circular. És a dir, s’ha previst que els residus que surtin d’un procés (per 
exemple les escòries) siguin una matèria primera per ser valoritzada materialment. 
 
L’esquema de la Figura 28 és ben il·lustratiu i es pot complementar mitjançant el resum 
que es presenta en la pàgina següent.  
 

de 
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• El lixiviat de l’abocador actual pot ser valoritzable. Es tracta de sotmetre’l a una 
desionització i usar-la com a matèria primera (aigua) per l’electròlisi. D’aquesta 
manera un recurs en converteix en una matèria primera que genera hidrogen i 
oxigen. L’hidrogen serà usat per produir hidrocarburs (i/o alcohols) i l’oxigen es 
comprimirà i s’embotellarà per posar-lo a la venda o bé es retornarà al medi.  
 

• El CO2. És sens dubte el residu més conflictiu. En primer lloc perquè es tracta 
d’un gas d’efecte hivernacle i en segon lloc perquè és difícil de buscar solucions 
“d’enterrament” que, a petita escala només és poden aconseguir a partir de la 
carbonatació i altres procés de reciclatge químic i termodinàmic.  
 

• Les gestió de les escòries és un autèntic problema actualment i degut a aquest 
motiu la immensa majoria acaben a un abocador de residus perillosos, classe III. 

8.2.1. Una nova tecnologia per la valorització material 

Durant els processos de tractament de residus convencionals es generen una sèrie de 
residus secundaris que són inevitables des del punt de vista real. Això dóna com a 
resultat que el residu secundari generat sigui una barreja de compostos orgànics i 
inorgànics. Aquestes mescles són molt complicades de cara a la valorització material i 
posen veritables (i de vegades insalvables) obstacles a la circularitat dels residus. En 
aquest sentit la Figura 29 mostra una nova tecnologia per generar directament 
hidrocarburs i/o alcohols. 
 
De tota manera s’ha de comprendre que no poden ser residus inerts, com els 
comentats anteriorment. S’ha de tractar de residus complexes com el procedents de 
la fragmentació d’automòbils (la part no metàl·lica) o els retalls de plàstics resultants 
de processos industrials. 
 
També es podrien afegir els residus de productes tèxtils resultant de processos 
industrials ja que, en general, tenen una gran quantitat de polipropilè. 
 
Al resultat pràctic és que es tracta d’una sèrie de residus no apropiats per la valorització 
energètica convencional (un dels problemes és la presencia d’halògens) però amb gran 
quantitat de carboni i oxigen i, per tant, susceptibles de ser tractats per tecnologies 
avançades de “waste-to-chemicals” que poden transformar el residu en un 
hidrocarburs, alcohols o d’altres productes químics .  
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Així doncs per tot lo exposat anteriorment, s’ha de considerar que es tracta d’una 
valorització material ja que converteix el residu en un producte. 

 

 
Els punts principal del sistema són: 
 

• El residu, residus dalt contingut en hidrogen i carboni (com poden ser els residus 
de fragmentació d’automòbils o plàstics diversos sobrants de processos 
industrials) a una mida inferior al 2 cm, s’introdueixen a un gasificador de llit 
fluïditzat, juntament amb additius per neutralitzar les emissions d’halògens. Als 
inerts i part de l’arena del llit s’extrauen. 
 

• El gas de síntesi entra en un reactor de plasma on la temperatura s’eleva fins 
quasi els 2.000ºC amb l’objectiu primari de destruir els quitrans i el secundari de 
dissociar l’aigua per tal d’augmentar la quantitat d’hidrogen. Seguidament el 
nou “syngas” travessa un cicló i entra a la zona de compressió. 
 

• El “syngas” net i comprimit entra al reactor per generar l’hidrocarbur líquid o 
l’alcohol. 
 

• El nitrogen entrat és retornat a l’atmosfera i els compostos minoritaris són 
injectats al gasificador com a combustible.  

 
A la majoria d’instal·lacions de tractament de residus convencional hi ha una quantitat 
de residus secundaris que són molt difícils de reciclar i acaben a l’abocador. En les 
tecnologies avançades exposades a les figures 28 i 29 es posa de manifest la valorització 
material i la circularitat dels residus secundaris. 

Figura 29. Valorització material a partir de la gasificació (Font Blue Plasma Power). 
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8.3. EL CAS PARTICULAR DE L’APROFITAMENT DEL RESIDU 
VALORITZAT FORA DE LA PLANTA DE FABRICACIÓ DE 
CDR 

A causa de la gran quantitat de residus que es generen i que el destí majoritari 
d'aquests segueix essent l'abocador, cada vegada és més necessària una millora en la 
seva gestió. Per això es va redactar la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls 
contaminats, d'acord amb la Directiva Marc de Residus, que promou la implantació de 
mesures de prevenció, reutilització i reciclatge dels residus d'acord amb el principi de 
la jerarquia de gestió de residus.  
 
Està previst que una part (aproximadament el 20%) dels residus d’àmbit urbà que 
entren a Can Mata es converteixin en CDR (Combustible Derivat del Residu). 
(Referència bibliogràfica 10). Per les següents raons principals: 
 

• D’aquesta manera es potenciï la valorització material (segons el destí final) o la 
valorització energètica 
 

• El CDR, degudament pel·letitzat i sec, es pot emmagatzemar o vendre. 
 
A tota la UE desenvolupada l’ús del residu com a combustible a grans instal·lacions 
industrials està molt estès (la valorització energètica arriba gairebé al 30% en la gestió 
dels residus). 
 
D'aquesta manera el tractament tèrmic (el que comunament s’anomena “co-
incineració”) passa a qualificar-se com a operació de valorització. La valorització de 
residus, és qualsevol operació de forma que el resultat comporti que un residu serveixi 
per a una finalitat útil, al substituir a altres recursos per complir una funció particular 
(com serà el carbó o el coc de petroli). En el cas de la valorització energètica, l'ús 
principal dels residus serà com a combustible o per produir energia. 
 
Dins d'aquest marc i per tal de reduir la fracció de residus destinada als abocadors, s'ha 
introduït el concepte de CDR. Aquesta categoria de residu apareix prevista en la llista 
europea de residus de l'Ordre MAM /304/2002 amb el codi "19 10" i sota el nom de 
"Residus combustibles (combustible derivat de residus)". Aquest tipus de combustible, 
permet aprofitar el potencial calorífic com a energia alternativa d'aquells residus que 
no es poden reciclar materialment o reutilitzar. 
 
Els CDR es fabriquen a partir de residus preparats mitjançant un processament 
mecànic per a ser utilitzats en plantes de generació o producció d’energia, indústries o 
inclús “district heating” (calefacció urbana).   
 



 

ESTUDI D’ALTERNATIVES A LA DEPOSICIÓ DE RESIDUS A LA COMARCA DE L’ANOIA  

 

 
 

VILASECA CONSULTORS SLP – CONSULTORIA I SERVEIS D’ENGINYERIA GLOBAL         70 
C/ Cardenal Casañas, 8 - 08754 - El Papiol (Barcelona) - Tel: 937 505 040 – web: www.vilasecaconsultors.com 
 

 

 

Els CDR provenen de la fracció rebuig dels residus urbans o municipals (RM), de residus 
industrials no perillosos, de residus voluminosos, de rebuig de les plantes pel reciclatge 
de residus recollits selectivament (per exemple, plantes de selecció d’envasos), etc. 
En general tenen la composició indicada a la Taula 11, si bé existeixen innombrables 
combinacions: 
 

Plàstics  Fusta  Paper/Cartró Tèxtils  Altres  

31% 12% 13% 14% 30% 

 
Els CDR es produeixen mitjançant diferents tractaments en funció de la fracció de 
partida o residu d'origen, encara que de forma general la producció de CDR es produeix 
a partir de Residus Municipals (RM). Els mètodes principals per a la producció de CDR 
a partir de RM o rebuig són: 
 

• El tractament mecànic/físic: es basa en la separació de les fraccions seca i 
humida dels residus. En una primera etapa el material que es rep, passa per un 
procés de precondicionament, en el qual es van separant els materials 
recuperables. A la fracció seca se li aplicaran separadors magnètics i de corrents 
inductives i la fracció humida se la tractarà biològicament. Un cop separada la 
fracció humida i part dels metalls fèrrics i no fèrrics, la resta de materials seran 
tractats fins a obtenir una barreja dels materials desitjats per a ser utilitzats com 
a combustible. 
 

• El bio-assecatge: en aquest procés, hi ha una primera etapa de recepció, en la 
qual es trituren els residus, prèvia retirada de residus incompatibles. Amb la 
trituració es pretén millorar la fermentació (de la matèria orgànica present), ja 
que facilita el contacte de la part orgànica amb l'oxigen de l'aire. La següent 
etapa correspon al bio-assecatge, mitjançant la qual s'evapora la humitat i 
s'aconsegueix eliminar gran part de patògens i de matèria orgànica. Finalment 
es troba l'etapa d'afinament, mitjançant la qual s'extreuen els metalls fèrrics. A 
partir d'aquí hi ha diverses configuracions de preparació, de les quals s'obtindrà 
una fracció rebuig i el producte desitjat. La fracció rebuig es tamisarà i triturarà 
per obtenir els CDR. 

 
A diferencia dels CSR (Combustible Sòlid Recuperat) que estan normalitzats, els CDR 
poden tenir una àmplia composició però, igual que en el cas del CSR és molt important: 
 

• El PCI (Poder Calorífic Inferior) ja que s’utilitzen, bàsicament, com a 
combustibles. 

• Els contaminants presents, bàsicament els continguts de clor, sofre, metalls 
pesants i inerts. 

Taula 11. Composició habitual del CDR.  
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És important assenyalar els motius que han impulsat als països veïns a 
utilitzar/produir/valoritzar energèticament els CDR: 
 

• Alemanya: prohibició d’abocament i decisió política. 

• Regne Unit: decisió política i facilitat per obtenir permisos d’incineració. 
Augment de les taxes (impost sobre l’abocament de residus). 

• Itàlia: legislació que considera els CDR com a producte. 

• Bèlgica: demanda de les cimenteres. 

• España: decisió política i demanda de les cimenteres. 

El CDR es pot pel·letitzar i això permet transportar-lo a gran distància. La Taula 12 vol 
ressaltar la principal característica del CDR: El poder calorífic en comparació d’altres 
combustibles fòssils.  
 

 

 
Aquesta taula és important per dos motius: 
 

• El poder calorífic mig d’un CDR (veure les tres 
primeres columnes de la taula) és substancialment 
semblant a un carbó. A partir d’aquest valor es pot 
deduir el preu de venda al mercat del CDR. 
 

• En el cas d’un CDR, les emissions de CO2-eq per 
quantitat de combustibles són molt inferiors. Així 
comparant el CDR amb el carbó, les emissions són 
3,7 vegades inferiors. En termes econòmics això 
acabarà sent més significatiu que el propi preu del 
combustible. 

 
Aquestes reflexions obren una via alternativa a la proposta de planta de tractament 
avançada de residus que permeti també pensar en una “cel·la d’emmagatzematge” de 
CDR. És a dir, una cel·la seca temporal. La foto de la Figura 30 mostra uns exemples de 
pellets a partir de residus. 

COMBUSTIBLE PCI (kcal/kg) PCI (MJ/kg) PCI MW h/t t CO2-eq/t comb

Carbó 5.970 25 6,94 2,41

Coc de petroli 7.880 33 9,16 3,34

Fuel oil 10.030 42 11,66 3,16

CDR (*) 4.776 20 5,55 0,64

Taula 11. Poder calorífic d'alguns combustibles i emissions (Elaboració pròpia). 

Figura 30. Exemples de pellets a 
partir de residus. 
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8.4. LA INTERVENCIÓ DE LES EERR EN ELS PROCESSOS DE 
TRACTAMENT DE RESIDUS 

Per poder alimentar els processos d’assecatge amb energies renovables s’ha pensat en 
dues opcions: 
 

• Aprofitament de l’energia geotèrmica, fotovoltaica o termosolar.  
• Aprofitament de l’energia residual d’altres sistemes de tractament de residus. 

 

 
Figura 31. Energia geotèrmica aplicada a l’assecatge de materials fangosos (Elaboració pròpia). 

En els casos de conversions energètiques on es disposi de grans quantitats de calor 
(encara que sigui a baixa temperatura) es poden instal·lar bescanviadors de calor per 
aprofitar aquesta energia pels processos d’assecatge: és el que s’anomena energia 
recuperada. La Figura 32 esquematitza un exemple. 
 

Figura 32. Energia recuperada d’una font secundaria de calor (Elaboració pròpia). 



 

ESTUDI D’ALTERNATIVES A LA DEPOSICIÓ DE RESIDUS A LA COMARCA DE L’ANOIA  

 

 
 

VILASECA CONSULTORS SLP – CONSULTORIA I SERVEIS D’ENGINYERIA GLOBAL         73 
C/ Cardenal Casañas, 8 - 08754 - El Papiol (Barcelona) - Tel: 937 505 040 – web: www.vilasecaconsultors.com 
 

 

 

9. PREVISIÓ DE TRACTAMENT DE RESIDUS A FUTUR  

La quantitat total de residus previstos a l’abocador de Can Mata han estat descrits a la 
Taula 4 d’aquest document. En la citada taula hi ha la previsió de la instal·lació d’una 
planta per generar energia tèrmica el detall de la qual queda fora de l’abast d’aquest 
Estudi d’Alternatives.  
 
D’aquesta manera es confecciona la Taula 13, que preveu la quantitat total de residus 
que poden arribar, a partir de 2022, a Can Mata a partir de les dades conegudes.  
 

 

9.1. CLASSIFICACIÓ PER TIPOLOGIA DE RESIDUS 

Atès que la naturalesa del residu afectarà a la forma de tractament i, en definitiva a la 
quantitat real de residus que arribaran i s’hauran de tractar, la Taula 14 estima una 
recomposició pel seu origen dels residus de la taula anterior. 
 

 
 

TIPOLOGIA DE RESIDU t/any

Rebuig Plantes Tractament Residus Urbans 450.000

Llots (diversos) 50.000

Residus de Construcció i Demolició 32.000

Fluff (Fragmentació Vehicles Fora d'Ús)) 85.000

Residus Hospitalaris (Higienitzats) 4.000

Residus plantes depuradores (EDARS) 15.000

Residus inerts de processos tèrmics 17.000

Residus Industrials diversos 42.000

PARCIAL 695.000

Residus voluminosos, tèxtil, adobers i RAEE 50.000

Residus de bioestabilitzat (fora normes) 30.000

Residus d'activitats industrials diverses 75.000

PARCIAL 155.000

TOTAL 850.000

PROCEDÈNCIA t/any %

Residus procedents d'àmbit urbà 450.000 52,9%

Altres d'àmbit Municipal 45.000 5,3%

Residus procedència industrial 306.000 36,0%

Residus de caràcter inert 49.000 5,8%

TOTAL 850.000 100,0%

Taula 12. Previsió de quantitat de residus a tractar (Confeccionada a partir de dades subministrades). 

Taula 13. Previsió de quantitat de residus a tractar en funció de l’origen 
(Confeccionada a partir de dades subministrades). 
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Aquest Estudi d’Alternatives a l’abocador vol diferenciar l’origen del residus, ja que les 
normatives de recollida selectiva només fan referència als residus d’àmbit urbà. La 
disminució de la quantitat de residus (que en aquest moments va a l’abocador), en el 
cas de Can Mata només afectarà als d’àmbit urbà, d’acord amb la primera fila de la 
Taula 14, és a dir, la quantitat indicada en la primera fila de la taula.En un horitzó a mig 
termini (10 anys) i des del punt de vista de l’increment de la quantitat total de residus 
(fracció resta) que arribarà a les TMB es preveu que serà relativament moderat a 
Catalunya, però molt elevat per a la resta del país. 

9.2. IMPACTE DE LA LIMITACIÓ QUE MARCA LA DIRECTIVA 
SOBRE LA QUANTITAT QUE ES POT ABOCAR 

Com ja s’ha comentat hi ha algunes fraccions o residus secundaris d’un determinat 
sistema de tractament que s’han de depositar a un abocador. Això ho permet la 
Directiva sempre i quan, en la seva globalitat no superi el 10% en termes de massa. De 
fet les limitacions sobre la quantitat de residus de procedència urbana que es poden 
abocar (un 10% del total generat) d’acord amb les directrius europees fan referència a 
la totalitat d’un país, no d’una Comunitat Autònoma i menys d’una Comarca.  
 
De totes maneres aquest estudi d’alternatives es marca aquesta fita per l’any 2035 (que 
és quan entrarà en vigor la limitació de l’abocament marcada per la directiva) de 
manera que el residu en lloc d’anar a l’abocador anirà a un Parc Ambiental de 
Valorització Avançada de Residus. Com s’explicarà més endavant l’objectiu principal 
és la valorització material amb emissions zero i residu zero.  
 
Per tal d’elaborar la Taula 15, presentada a la pàgina següent, s’han tingut present els 
següents punts de partida: 
 

• La recollida selectiva només afecta als residus d’àmbit municipal i urbà. 

• La resta de residus: els industrials i assimilables es mantenen constants. 

• La quantitat de residu d’àmbit urbà generat seguirà constant (de l’ordre de 0,5 
t/habitant i any). 

• La recollida selectiva anirà augmentant, fins arribar al 65% que és l’objectiu 
marcat per la directiva pel 2035.  
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La seqüència de construcció d’aquesta taula és la següent: 
 

• Fila 1: Any. 

• Fila 2: Percentatge de recollida selectiva prevista a Catalunya. 

• Fila 3: Quantitat de residus d’àmbit municipal disponibles (que van disminuint 
en funció inversa a l’augment de la recollida selectiva). 

• Fila 4: Quantitat d’altres d’àmbits de residus municipal (EDAR i similars) 

• Fila 5: Quantitat de residus d’àmbit industrial. 

• Fila 6: Quantitat d’altres residus d’origen industrial i inerts. 

• Fila 7: Total de residus a tractar. 

• Fila 8: Previsió d’instal·lació de plantes de tractament avançat de residus. 

• Fila 9: Estimació de la quantitat de residus que aniran a dipòsit controlat. Més 
endavant es determinarà quin tipus de dipòsit (temporal) es preveu. 

A partir de les xifres de la taula anterior: quantitats i caracteritzacions, la Taula 16 fa una 
primera aproximació de com hauria de ser el tractament prenent en compte l’origen i 
la classificació dels residus.  
 

 

2022 2025 2030 2035 2050

% de recollida selectiva 40% 48% 54% 65% 65%

Residus d'àmbit municipal 450.000 414.000 389.160 346.352 346.352 t/any

Altres d'àmbit municipal 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 t/any

Residus procedència industrial 306.000 306.000 306.000 306.000 306.000 t/any

Residus de caràcter inert 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 t/any

TOTAL A TRACTAR 850.000 814.000 789.160 746.352 746.352 t/any

Valorització avançada prevista 0% 15% 40% 90% 95%

TOTAL A DIPÒSIT 850.000 691.900 473.496 74.635 37.318 t/any

t/any t/any

Residus d'origen urbà 450.000 Residus d'origen urbà 450.000

Altres d'àmbit municipal 45.000

Àmbit industrial 306.000 Residus d'alt contingut de C i H 351.000

Altres 49.000 RCD i altres inerts 49.000

TOTAL 850.000 850.000

CLASSIFICACIÓ PER CARACTERITZACIÓ I ORIGEN

Taula 14. Previsió de la quantitat de residus a tractar a mig termini (Elaboració pròpia). 
revis 

Taula 15. Agrupació de residus per establir uns primers sistemes de tractament avançat de 
residus (Elaboració pròpia). 
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La implantació de plantes de valorització avançada de residus (com la que s’ha descrit 
per la generació d’hidrogen i conversió a metanol) es preveu anar-les instal·lant a 
mesura que la tecnologia demostri la seva efectivitat i rendibilitat econòmica. No 
obstant això i, des de l’òptica ambiental la primera planta de valorització energètica, 
que afecta als residus d’origen urbà i matèria orgànica (que són els generadors d’olors 
i emissió de biogàs) s’haurien d’implantar d’immediat. En conseqüència, les altres 
partides de residus que seguiran anant a l’abocador tenen una afectació ambiental 
molt limitada, ja que si bé contenen carboni i hidrogen, no constitueixen una matèria 
degradable. 

9.3. RESUM DE LA PREVISIÓ DE TRACTAMENT DE RESIDUS 
PEL 2035 

A partir de la Taula 15 i de les expectatives de desenvolupament de les tecnologies 
avançades de tractament de residus, la Taula 17 fa una aproximació de com s’espera 
que sigui el tractament de residus i l’abocament el 2035 (any en que entraran en vigor 
les restriccions de la directiva a l’abocament). 
 

 

 
En aquest punt s’ha d’assenyalar que si bé el percentatge de residus que seguiran 
anant a l’abocador és inferior al valor que fixa la directiva, la naturalesa dels mateixos 
no serà de matèria orgànica, per tant no han de generar metà/biogàs. 

9.4. CRONOLOGIA PROVISIONAL I CAPACITAT DE 
TRACTAMENT DE LES PLANTES DE TRACTAMENT DE 
RESIDUS 

Aquest estudi es lliura el tercer trimestre de 2021, en conseqüència la cronologia usada 
per elaborar la Taula 15, s’estableix a partir dels següents criteris: 
 

• Anys 2022 i 2023 per concloure els tràmits urbanístics. 

t/any %

Valorització energètica per produir metanol 236.352 27,1%

Planta de producció de CDR i pellets biomassa 191.000 21,9%

Altres valoritzacions energètiques avançades 270.000 31,0%

Planta de carbonatació d'inerts (RCD i altres) 49.000 5,6%

Estimació d'aigua (a evaporar) 50.000 5,7%

Abocador 74.635 8,6%

TOTAL 870.987 100,0%

SITUACIÓ DE TRACTAMENT ESTIMAT PEL 2035

Taula 16. Situació esperada del tractament de residus per l’any 2035 (Elaboració pròpia). 
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• Any 2022 i part de 2023 presentació del projecte de legalització del Parc 
Ambiental i de la (o les) planta avançada de tractament de residus. 

• Any 2024 construcció de la primera fase del conjunt de plantes de tractament. 

• Anys 2025 a 2030 construcció del conjunt de plantes de tractament avançat de 
residus. 

• Any 2050 compliment de l’objectiu de residu zero i emissions zero coincidint 
amb l’objectiu de la UE d’aconseguir la neutralitat climàtica aquest any. 

Com a primera conclusió: El conjunt de plantes de tractament avançat de residus 
s’haurà de dissenyar per una quantitat de 850.000 t/any. 

9.5. RATIS D’EFICIÈNCIA RELATIUS A L’ASSECATGE DE 
RESIDUS 

El Plec de condicions editat per l’Ajuntament de Masquefa per “L’estudi d’alternatives 
a l’abocador” feia referència a una sèrie de ratis d’eficiència (en total 20. Cadascun d’ells 
va acompanyat d’una lletra amb un subíndex). Els presents fan referència a l’assecatge 
dels residus abans d’entrar a la valorització energètica. A la Taula 17 s’estima una 
quantitat important d’aigua a evaporar (les xifres exactes no es poden saber sense tenir 
la caracterització del residu a tractar i haver fet el Projecte Executiu), de l’ordre de 
50.000 t/any. La Taula 18 analitza els ratis que afecten a l’eficiència en l’assecatge. 
 

RENDIMENT ENERGÉTIC DE L'ASSECADOR a.1   
Consum específic d'un assecador 
convencional  1,1 MWh/t H2O evaporada 

Consum específic de l'assecador proposat 0,907 MWh/t H2O evaporada 

Consum específic òptim indicat en el Plec 0,8 a 1,0 MWh/t H2O evaporada 

 
El segon rati (a.2) fa referència al tipus d’energia que s’usarà en l’assecat. En la 
valorització energètica de residus prevista, al tractar-se de residus d’origen urbà la 
directiva obliga a que una part del vapor s’usi per altres finalitats diferents a la 
generació elèctrica. Així aquest EAT proposa emprar una part d’aquesta energia (que 
es tracta d’una energia renovable) per l’evaporació de l’aigua com mostra la Taula 19. 
 

 

 

TIPUS D'ENERGIA USADA EN EL PROCÉS D'ASSECATGE a.2

Tipus òptim d'energia indicat en el Plec EERR (Energia Renovable)

Tipus d'energia prevista en els assecadors EERR recuperada d'altres processos

Taula 17. Rati d’eficiència prevista per l’assecatge de residus (Elaboració pròpia). 

Taula 18. Rati sobre el tipus d’energia usada en el procés d’assecatge (Elaboració pròpia). 
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El tercer rati (a.3) fa referència a la quantitat d’aigua prevista recuperada (condensada) 
en els assecadors per altres usos (aquest tipus d’aigua és bastant bruta i en cas de 
recuperar-la només tindria aplicació per rec). A més, l’aprovació de la mesura, la 
inversió, depèn de l’explotador. Veure Taula 20.  
 

 

 
El darrer rati d’aquesta sèrie el (a.4) fa referència al tipus d’energia que s’usaria en cas 
de condensar l’aigua de l’assecador. Com s’ha comentat en el cas del rati (a.3) es preveu 
que hi hagi excedents tipus d’energia renovable. Veure Taula 21. 

9.6. RATIS D’EFICIÈNCIA RELATIUS A LA CAPACITAT DE 
TRACTAMENT DE LES PLANTES PROPOSADES 

 

 
Les Taules 15 i 16 indiquen la capacitat esperada de tractament de les plantes 
avançades de tractament de residus. A partir d’aquestes dades la Taula 22 mostra la 
capacitat de tractament de la planta/es dissenyades d’acord amb la forma demanada 
en el Plec elaborat pel Ajuntament de Masquefa. 
 
De forma similar, el Plec demanava uns ratis (b) que fan referència a la capacitat de 
tractament de les futures plantes que s’exposen seguidament a la Taula 22. 
 

 

 
 
 
 
 

PERCENTATGE D'AIGUA RECUPERADA EN EL PROCÉS D'ASSECATGE a.3

Percentatge d'aigua recuperada  en els assecadors de residus convencionals 0

Percentatge d'aigua recuperada indicat en Plec 0,8

Percentatge d'aigua recuperada proposada 0,4

TIPUS D'ENERGIA USADA PER LA CONDENSACIÓ DE L'AIGUA D'ASSECAT a.4

Tipus òptim d'energia indicat en el Plec Energia Renovable

Tipus d'energia prevista per la condensació de l'aigua Energia Renovable

CAPACITAT DE TRACTAMENT DELS RESIDUS PROPOSADA b.1

Capacitat de tractament prevista (valorització)  [t/any] 850.000

Capacitat demanada en el Plec  [t/any] 1.000.000

Taula 20. Rati sobre el tipus d’energia usada en el procés de condensació de l’aigua d’assecatge 
(Elaboració pròpia). 

 
 

Taula 19. Rati sobre la condensació de l’aigua en els assecadors (Elaboració pròpia). 

 

Taula 21.  Rati sobre la capacitat de tractament de les noves plantes avançades de tractament 
(Elaboració pròpia) 
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De la Taula 17 es desprèn que la capacitat de recuperació material de les noves plantes 
de tractament avançat de residus és superior al 80% com demanava el Plec (és de notar 
que si es pot recuperar aigua dels assecadors: el condensat, el rati de valorització seria 
de casi el 90%), com es mostra a la Taula 23. 
 

 

El rati següent (b.3) fa referència a la demanda del Plec pel tipus de planta de 
tractament que hauria de substituir a l’abocador. Veure la Taula 24. 
 

 

 
La Taula 25 mostra la diferencia entre la forma física del residu a l’entrada del Parc 
Ambiental: un sòlid, respecta al que demana el Plec que sigui a la sortida de la planta 
de tractament: un gas o un líquid, és a dir, un alcohol o un hidrocarbur líquid. En el cas 
del residus secundaris sòlids, ja siguin escòries o RCD, es convertiran en materials 
alternatius per a la construcció a partir del CO2 emès pel mateix procés.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

% DE VALORITZACIÓ MATERIAL SOBRE EL RESIDU TRACTAT b.2

% Òptim de valorització material indicada en el Plec > 80%

% De valorització material proposat a partir del residu entrat 84%

SISTEMA DE TRACTAMENT DE RESIDUS PROPOSAT (PROCÉS) b.3

Tipus de tractament preferent demanat pel Plec Avançat

Procés proposat (*) Avançat

(*) Procés de valorització material i de RESIDU ZERO

ESTAT FÍSIC DEL PRODUCTE FINAL VALORITZAT b.4

Estat físic del residu a l'entrada del procés Sòlid

Estat físic del producte final més valorat pel Plec Gas

Estat físic del producte (material ja valoritzat) (*) Gas

Estat físic del residu secundari generat (residu secundari) (**) Gas/Sòlid

(*) El hidrocarbur produït pot ser gasos o líquid. Si és alcohol serà líquid.

(**) Els residus secundaris (com les escòries) es valoritzaran i seguiran sent sòlides però, el CO2 valoritzat
passarà de gas a sòlid.

Taula 22. Rati sobre la capacitat de valorització de les noves plantes avançades de tractament de residus 
(Elaboració pròpia) 

 
 

Taula 23. Rati sobre el tipus de planta de valorització de residus (Elaboració pròpia) 

Taula 24. Rati d’eficiència de valorització material del residus (Elaboració pròpia). 



 

ESTUDI D’ALTERNATIVES A LA DEPOSICIÓ DE RESIDUS A LA COMARCA DE L’ANOIA  

 

 
 

VILASECA CONSULTORS SLP – CONSULTORIA I SERVEIS D’ENGINYERIA GLOBAL         80 
C/ Cardenal Casañas, 8 - 08754 - El Papiol (Barcelona) - Tel: 937 505 040 – web: www.vilasecaconsultors.com 
 

 

 

10. PROPOSTA D’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I 
AMBIENTAL 

En aquest apartat es descriuen tot un seguit de propostes tecnològiques i sinergies per 
tal d’aconseguir el màxim de recuperació material dels residus que fins ara van, 
majoritàriament, a l’abocador. D’acord amb el que demana el Plec, aquestes propostes 
es concreten en: 

● Procés que aporti solucions de descarbonització. 

● Destí del carboni no biogènic. 

● Altres processos per valoritzar el carboni no biogènic. 

● Estimació del procés proposat des de l’òptica del carboni present. 

10.1. PROCESSOS QUE NO NECESSITEN ABOCADOR  

En aquest apartat es detallaran les tecnologies proposades per reduir dràsticament la 
quantitat de residus que fins ara acaben a l’abocador. Les tendències futures queden 
definides a la Figura 33.   
 

 
 
 
 
 

Figura 33. Resultat esperat de l’aplicació de les noves tecnologies (Elaboració pròpia). 
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10.2. LA NECESSITAT DE CONSERVAR LA MATÈRIA I LA 
DESCARBONITZACIÓ 

A la Taula 26 es resumeixen les quantitats de CO2-eq que emetem els diferents tipus de 
tractament de residus (referits a RM: Residus Municipals). Amb diferència el pitjor és 
l’abocament, el segueix la valorització energètica i finalment hi ha la valorització 
energètica amb captura i ús del carboni. Arribat a aquest punt val la pena comentar el 
concepte de carboni biogènic i carboni fòssil. 
 

 

 
Per confeccionar la taula anterior, tots els càlculs s’han desenvolupat a partir d’una 
mateixa caracterització d’un residu estàndard municipal, on cal remarcar:  
 

• La matèria orgànica (on s’inclou el paper, cartró, tèxtil de fibra natural, etc.) és el 
responsable de la seva conversió en biogàs (composat per metà i CO2). 
Òbviament tant el metà com el CO2 són d’origen biogènic per tant no haurien 
de “computar” si es capta el biogàs i es crema en una torxa, o en un motor de 
cogeneració, on tot el metà s’oxida a CO2 i vapor d’aigua. 
 

• El problema radica en que la quantitat de biogàs que es capta és, per general, 
petita amb la qual cosa el metà s’acaba emeten a l’atmosfera i té un efecte 
hivernacle 28 vegades superior al CO2. 
 

• En el cas d’una valorització energètica convencional, el forn (la cambra de 
combustió) fa les funcions de torxa però no hi ha fuites com en el cas de 
l’abocador. 
 

• Finalment les tecnologies avançades apunten cap una valorització energètica 
on es capta tot el CO2 no biogènic (el fòssil) i usar-lo per sintetitzar hidrocarburs 
o el confinament permanent, com seria el cas de la carbonatació de les escòries 
de la planta de valorització energètica. 
 

• En aquest darrer cas no hi ha emissions de CO2. L’únic CO2 que hi computaria 
per petjada de carboni seria el procedent del factor d’emissió de l’electricitat 
usada en el procés (d’acord amb el factor d’emissió oficial de Red Eléctrica 
Española) en cas de necessitar energia de la xarxa.   

IMPACTE DEL GEH SEGONS EL MODEL DE TRACTAMENT kg CO2-eq  / t RM

Abocador sense cap captació de biogàs 1.785

Abocador amb 20% de captació i torxa 1.443

Abocador amb 70% de captació i torxa 588

Valorització energètica 343

Valorització energètica amb captura i ús del CO2 20

Taula 25. Relació entre GEH i la gestió de residus (Elaboració pròpia). 
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Pel que fa referència a  l’anàlisi elemental d’una matèria, en aquest cas d’un residu, 
indica que conté un cert percentatge de carboni, però no s’especifica si aquest és 
biogènic (provinent d'un producte degradable com seria la pròpia matèria orgànica o 
el paper), o fòssil (com seria el cas del plàstics i la majoria dels tèxtils).  
 
Finalment, la comunitat científica reconeix una tercera modalitat de carboni: el carboni 
reciclat (Per exemple el contingut de carboni fòssil d’una ampolla fabricada amb plàstic 
reciclat. El cas de R-PET fa referència a la fabricació d’envasos de PET a partir d’envasos 
recuperats).  
 
Així doncs queda clar que l’objectiu d’un procés avançat de tractament de residus és 
aquell que: 
 

• Capta i recupera tot el CO2 generat tant el biogènic com el d’origen fòssil. 

• Utilitza (la paraula científica és ús) el CO2 d’origen fòssil per “enterrar-lo” de per 
vida (el que en termes científics es coneix com “segrest definitiu”). Això també 
s’aconsegueix carbonatant determinats àrids, com podrien ser les escòries. 

• En la terminologia científica l’afegit de CO2 per carbonatar begudes no compta 
com “enterrament” ja que en poc temps el gas torna a ser emès a l’atmosfera. 

La Taula 27 fa una aproximació al tractament de la fracció rebuig incloent la matèria 
orgànica. Es treballa amb la fracció seca (BS).  
 

 

 
 

 
A la segona columna s’indica el percentatge de carboni (%C) aproximat de cada fracció 
i, a la columna següent el percentatge de biogeneicitat d’aquest carboni (%C bio). A 
partir d’aquest valor es pot calcular el “pes” del CO2-fòssil (el 45,1%) i el del CO2-bio (el 
54,9%). És evident que el que aporta major quantitat de biogeneicitat, és la matèria 
orgànica i el paper o cartró.   
 
 

CARACTERITZACIÓ RESIDU % BS %C %C bio Total C bio CO2 CO2 f CO2 bio

Tèxtil 20% 52% 50% 26% 38% 19% 19%

Plàstic mix 18% 73% 0% 0% 49% 49% 0%

Paper 17% 46% 90% 41% 28% 3% 26%

Tèxtil sanitari (Bolquers) 7% 57% 80% 46% 15% 3% 12%

Orgànic 27% 49% 85% 42% 49% 7% 42%

Metalls 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Inerts (vidres, pedres, ossos,..) 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Fins 1% 45% 60% 27% 2% 1% 1%

TOTAL 100% 45,1% 54,9%

Taula 26. Determinació de la importància de la matèria orgànica en els residus (Elaboració pròpia) 
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A partir dels valors presentats a la Taula 27, es pot resumir: 
 

• Com que la majoria del residu (amb la caracterització exposada a la taula) dóna 
lloc a carboni biogènic, quan s’enterra la quantitat de biogàs generat serà alta i 
l’efecte hivernacle també. 

• Si en lloc d’anar a l’abocador es destina a valorització energètica tot el carboni 
biogènic que s’emet és neutre. 

Per comprendre l’afectació al cas de la recuperació de residus que ara acaben a 
l’abocador la conclusió sembla immediata. En cas de ser predominant la matèria 
orgànica la valorització energètica és més favorable que l’enterrament. De la successió 
d’aquestes taules es poden extreure les següents conclusions: 
 

• Els materials biogènics són els més interessants d’afegir en els models de 
tecnologies avançades ja que augmenten la quantitat de carboni biogènic (al 
contrari del que passa en l’abocament on provoquen més emissions per culpa 
de la formació de biogàs), que és majoritàriament CH4, vint-i-vuit vegades més 
contaminant.  

• Les tecnologies avançades permeten el segrest, captura i ús del CO2. (Referència 
bibliogràfica 11,12). 

• Com es justificarà més endavant, les tecnologies avançades permeten la 
valorització material i el segrest i “enterrament” del CO2. 

10.2.1.   Processos que aportin solucions de descarbonització 

En primer lloc ha de quedar clar que el terme “Electrificar” (tendència mundial) no 
equival a “Descarbonitzar”. La planta avançada de tractament de residus proposada 
genera electricitat però amb l’objectiu d’electrolitzar aigua i generar hidrogen perquè 
es combini amb el CO2 per formar hidrocarburs i/o alcohols. Així que l’objectiu principal 
és la descarbonització i, òbviament, la valorització material.  
 
En aquest apartat és on s’enfronten les avantatges de la innovació pel que fa referència 
a les plantes de tractament de residus.  
 
Una vegada s’ha fet la captura del CO2 lo important és cercar la tecnologia perquè el 
CO2 d’origen fòssil no sigui emès a l’atmosfera. En la terminologia del col·lectiu 
d’experts en Canvi Climàtic això s’anomena CCUS (Carbon Capture Use and Storage), 
és a dir, Captura, Ús i Emmagatzematge permanent del Carboni.   
 
En la tecnologia proposada pel procés avançat de tractament de residus, aquesta part 
(la captura i ús) es durà a terme de les següents maneres: 
 



 

ESTUDI D’ALTERNATIVES A LA DEPOSICIÓ DE RESIDUS A LA COMARCA DE L’ANOIA  

 

 
 

VILASECA CONSULTORS SLP – CONSULTORIA I SERVEIS D’ENGINYERIA GLOBAL         84 
C/ Cardenal Casañas, 8 - 08754 - El Papiol (Barcelona) - Tel: 937 505 040 – web: www.vilasecaconsultors.com 
 

 

 

• Recollida d’una part del CO2, la seva neteja i la combinació amb l’hidrogen per 
fabricar hidrocarburs i/o alcohols (s’ha de tenir present que l’ús dels hidrocarburs 
i alcohols no té perquè ser energètic. Dels hidrocarburs s’extreu l’etilè que és el 
precursor de la majoria dels plàstics i dels alcohols, en particular el metanol, a 
banda de ser la base d’incomptables productes permanents). 

• Recollida de la resta de CO2 per procedir a la carbonatació d’escòries junt amb 
àrids reciclats (poden ser part dels que van a l’abocador) per la fabricació de 
material de construcció. 

Una vegada més es posa de manifest que l’objectiu de les plantes de tractament 
avançats de residus pel que fa referència a la valorització material: és a dir, es parteix 
d’un rebuig o residus que acaben a l’abocador i es converteix en un producte avançat 
com es l’hidrogen o el metanol.  Simultàniament una altra part de residus (ara convertit 
en CO2) es fa servir per fabricar material de la construcció (com ja s’ha avançat a la 
Figura 19). Com s’ha remarcat abans, és important poder distingir entre el carboni 
biogènic i el fòssil. En el cas de la formació d’un arbre: la major part de la massa prové 
del CO2 atmosfèric però quan mort ja sigui pel seu reciclatge en forma de llenya o 
descomposició natural (sempre pitjor des del punt de vista de les emissions) el CO2 
torna a l’atmosfera. En el cas de la fracció biogènica dels residus passa lo mateix sempre 
i quan no s’enterrin (abocador). El problema sorgeix quan el residu conté carboni fòssil, 
com seria el cas dels residus d’origen municipal (segons la composició estàndard 
exposada a les Taula 27). Aleshores s’ha de recórrer a les solucions innovadores que 
aposten pel CCUS com s’ha comentat en aquest mateix apartat.  
 
La Figura 34, mostra un exemple de producció de metanol a partir de CO2 capturat 
d’una xemeneia que es combinat amb l’hidrogen generat per un electrolitzador que, a 
la vegada, funciona amb l’electricitat d’una planta de valorització energètica de residus 
i en cas necessari amb el recolzament d’energies renovables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34. Conversió de CO2 i hidrogen a metanol.  
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10.3. FLUXOS DE MATERIALS A LA UE I L’ECONOMIA CIRCULAR 

La Unió Europea ha treballat i ha editat una sèrie de publicacions sobre l’Economia 
Circular (veure Figura 11). En el fons el que es persegueix es la conversió dels residus en 
matèria (Referència bibliogràfica 13).  
 
La UE fa servir un total de 16 indicadors d’eficiència per avaluar l’impacte en l’Economia 
Circular. El més important és la Productivitat dels materials que es mesura en € (PIB)/t 
de consum intern de material, el que queda representat a la Figura 35 de la pàgina 
següent. 
 

 
Figura 35. Avaluació de la productivitat dels materials en €/kg matèria consumida. Font: Elaboració 

pròpia a partir de les dades de [13]. 

Aquesta figura posa de manifest que la Productivitat espanyola és de 2.800 €/t front 
els 4.400 €/t dels Països Baixos o els 4.000 €/t del Regne Unit. Per augmentar la 
productivitat s’ha d’augmentar el PIB i disminuir la massa de matèries o, dit d’altra 
manera: reduir l’abocament i augmentar el reciclatge. 
 
 Els indicadors es divideixen en quatre grups: 
 

● Bloc de producció i consum (3 punts). 

● Bloc de gestió de residus (6 punts), lo que es considera més rellevant. 
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● Bloc de matèries primeres secundàries (3 punts). D’una manera o altre també fa 
referència als materials reciclats. 

● Bloc de competitivitat i Innovació (4 punts). Aquí és té en compte el número de 
patents o la creació de mà d’obra. 

En conclusió : 
 

● El rol de l’Economia Circular ha de consistir en convertir els residus en matèries 
primeres (o secundaries) però amb el denominador comú de la valorització 
material. 

● Els demògrafs i els experts en evolució general de la humanitat indiquen que 
l’augment de la població i del PIB serà tal que es calcula que en els propers 40 
anys serà necessari edificar l’equivalent a una ciutat com Nova York (7,5 milions 
d’habitants) cada mes. Per tant, és ineludible el reciclatge i la valorització 
circular dels residus. 

10.4. LA GESTIÓ DELS RESIDUS COM A “COMMODITY” DE 
FUTUR 

De forma semblant a com s’ha desenvolupat en els països més avançats de la UE la 
gestió dels residus: la reducció dràstica de la práctica de abocament i el manteniment 
en la generació dels residus implica que només queden dos camins: 
 

● La valorització material. 

● La valorització energètica. 

 
La valorització material. 
 
La valorització material és el fil conductor de tota aquesta memòria. Les plantes de 
tractament de residus avançades, com s’ha explicat, han de produir materials d'alt valor 
afegit, com hidrogen, oxigen, hidrocarburs, alcohols i materials i prefabricats per la 
construcció que puguin substituir, en part, els materials convencionals que han de 
partir de l’extracció de matèries minerals verges. En resum, la proposta d’una planta de 
tecnologia avançada consisteix en cobrar per admetre els residus, convertir-los en 
materials de alt valor afegit sense contaminar i vendre’ls. 
 
Dins d’aquest apartat també s’ha d’incloure la venda de CDR per aplicacions no 
energètiques, com seria el cas de la planta d’Edmonton (Canadà) amb tecnologia 
d’Enerkem que converteix els residus de procedència urbana en alcohols (metanol i/o 
etanol). És a dir, es tracta d’una valorització material si bé per medi d’una valorització 
energètica (la gasificació) que actua coma procés intermedi.   
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La valorització energètica. 
 
En primer lloc, cal aclarir que el terme valorització energètica no és, segons la llei, 
equivalent al terme incineració. Des del punt de vista legal i administratiu la incineració 
té el mateix tractament i cànon que l’abocament. Quan el rendiment de la conversió 
energètica supera el valor marcat per la llei, el cànon és la meitat que l’aplicable a la 
incineració o a l’abocament. 
 
Com s’ha comentat al punt 2.6, els CDR és un combustible derivat del residu (domèstic 
i/o industrial o mescla d’ambdós). A l’Europa desenvolupada té una gran importància i 
s’usa en calderes, producció d’electricitat, cimenteres, etc i existeix un gran flux de CDR 
dins d’Europa. Per tant, ha de servir de combustible ha de tenir un poder calorífic (PCI) 
comparable amb els combustibles als que pot substituir, com el carbó o la pròpia 
biomassa. La Taula 28 compara les possibilitats d’aquest combustible amb d’altres a 
través del que es pot anomenar com el preu de l’energia primària per unitat màssica o 
energètica. 
 

 

La taula següent, la 29, vol reflectir el que passarà pròximament (a Espanya, en el cas 
del carbó, moltes centrals termoelèctriques ja han tancat l’any 2020) com a 
conseqüència de l’aplicació del cost d’emissió del CO2. 
 

 
Taula 28. Preu energètic tenint en compte el CO2 (Elaboració pròpia). 

La Taula 29, és ben explicita amb : 
 

● La importància de la biogeneicitat en la confecció dels CDR, en particular com 
a combustibles. A més matèria orgànica menys CO2 fòssil i, per tant, un “preu 
energètic” més competitiu. 

● A la Taula 17 s’ha aplicat un preu del CO2 de 35 €/t. Tot i que a data d’11 de 
setembre de 2021 el preu dels futurs és de 61,29 €/t i, tot indica que seguirà 
pujant en els propers mesos.  

Preu Humitat  PCI PCIu PCIu PE 

 €/t (*) % kcal/kg kcal/kg (**) MWh/t €/MWh (***)

Carbó 70 15% 5.970 4.985 5,8 12,08

Biomassa forestal (estelles) 110 35% 4.000 2.390 2,78 39,58

CDR 15 25% 4.776 3.432 3,99 3,76

(*) Preus de venda estimats.  (**) Es té en compte la humitat.  (***) PE : Preu energètic 

COMBUSTIBLE

COMBUSTIBLE
PE 

€/MWh
% C total % C fòssil 

t CO2 fòssil/t 
comb 

€/t CO2 

fòssil
Emissió €/t 

comb 
PE t 

€/MWh

Carbó 12,08 70% 100% 2,57 35 89,83 101,91

Biomassa forestal (estelles) 39,58 45% 0% 0 35 0 39,58

CDR 3,76 52% 56% 1,08 35 37,92 41,67

Taula 27. Preu energètic dels CDR, sense tenir en compte el CO2. (Elaboració pròpia). 
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En conclusió : tot i el recàrrec del CO2, els CDR poden competir amb la biomassa. Com 
ha succeït a molts països de la UE el CDR té un preu negatiu (això és degut, bàsicament 
al preu tan elevat dels abocadors als països desenvolupats i, aleshores, l’ús del CDR 
esdevé molt competitiu). 
 
El suport a les energies renovables.  
 
Per la seva pròpia dinàmica totes del EERR, amb l’excepció de la geotèrmica, són 
intermitents. Això provoca una discontinuïtat en el subministrament de l’energia. 
D’aquesta manera s’han dissenyat les centrals híbrides. Per exemple, les instal·lacions 
termosolars de generació elèctrica no funcionen quan no hi ha sol, però si poden 
alimentar-se amb CDR o sals foses i seguir funcionant sempre a un ritme constant. 
 
Finalment, també en un període de temps raonable, els CDR poden constituir un gran 
estoc ubicat temporalment en una “cel·la” d’emmagatzematge de residus reciclats, per 
a utilitzar en funció de les necessitats i oportunitats del moment.  

10.5. AVALUACIÓ DELS RATIS D'EFICIÈNCIA EN LA 
VALORITZACIÓ DELS RESIDUS SECUNDARIS 

La composició dels residus és molt variada i amb independència de la tecnologia que 
s’apliqui per la seva gestió apareixeran residus secundaris que, aquest estudi 
d’alternatives també vol abordar. El cas més significatiu és el de les escòries i altres 
residus industrials inerts, com els de la construcció, que tenen vies de valorització a 
base de combinar-los amb el CO2 que també es genera. 

10.5.1. La gestió avançada dels residus i la captació i ús del CO2 

En les diverses tecnologies avançades que s’exposen hi ha, com és evident, unes 
partides que resten per resoldre com pot ser una part del carboni dels residus que no 
quedarà en el producte valoritzat principal que, com  s’ha comentat, esta destinat a ser 
purificat i combinat amb l’hidrogen per produir hidrocarburs i/o alcohols (referència 
bibliogràfica 10). La resta del CO2 (segons la caracterització final dels residus) serà usat 
per fer materials de construcció. La intenció és que no s’emeti gens de CO2 a 
l’atmosfera. 
 
En aquest cas es captarà el CO2 del corrent de gasos i se li assignarà diversos usos: 
 

• Utilització del CO2 com a element cementant per elaborar material aïllant tèrmic 
(per usar, per exemple, en la rehabilitació energètica dels habitatges). 

• Utilització de CO2 per cementar i produir material pesat com llambordes, panots, 
útils per pavimentar places i/o voreres, infraestructures públiques i/o privades.  
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La Figura 36, mostra les principals actuacions de les tecnologies avançades en relació 
a la gestió del residus. 

En aquesta figura es representen dues de les solucions per aconseguir la valorització 
material del residu entrat, donar valor afegit als materials valoritzats i aconseguir el 
residu zero. En resum: 
 

• En el residus existeixen molt material inert (sorres, restes de material de 
construcció de petites obres civils, escòries, vidres, etc) que són producte 
heterogenis que presenten poc interès des del punt de vista econòmic i del 
reciclatge a no ser que s’aconsegueixi la carbonatació amb el CO2. Cal considerar 
que aquesta tecnologia és avançada ja que vora el 80% de la composició 
d’aquests materials de la construcció són àrids. 
 

• L’altre material simbolitzat a la Figura 36 és més sofisticat però de major valor 
afegit. La part important serà àrid recuperat i la incorporació d’altres residus 
semblants. Tot això es carbonatarà amb CO2, mitjançant tècniques avançades.  

10.5.2. Ratis d’eficiència sobre la gestió dels residus secundaris 

El Plec de condicions editat per l’Ajuntament de Masquefa feia referència a una sèrie 
de ratis d’eficiència. El primer d’aquesta sèrie fa referència, precisament, a l’actuació 
sobre els materials (residus secundaris) generats durant el tractament dels residus. 
 
La Taula 30 mostra l’índex (c.1) d’eficiència sobre la valorització dels residus secundaris 
generats durant el procés de valorització energètica d’una part important dels residus. 
Aquest contenen una gran quantitat de materials inerts (des del punt de vista 
energètic) com vidres, materials de construcció procedents de petites obres, etc.  

Figura 36. Captura i ús del CO2 en les solucions avançades de tractament de residus. (Elaboració pròpia). 
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La quantitat real d’aquestes quantitats només es podrà avaluar quan: 
 

• Es dugui a terme una caracterització real dels residus. 

• A mesura que s’incrementi la recollida selectiva, la quantitat d’envasos de vidre 
disminuirà però, de moment s’estima la xifra que apareix a la taula. 

 

El segon índex (c.2) fa referència a la naturalesa dels residus secundaris generats en 
l’etapa de valorització energètica. És obvi que si l’alimentació del residu entrant és 
correcta i la cambra de combustió també, no han d’existir incremats a les escòries. No 
obstant això, és bastant usual constatar que això no sigui així i, amb certa freqüència, 
s’hi veu material orgànic (restes de carboni a material negre) a les escòries. 
Circumstància que no es donarà a la planta avançada de valorització energètica, com 
mostra la Taula 31. 

 

El següent rati: índex (c.3) fa referència a la gestió que es du a terme amb les escòries 
una vegada ha conclòs el procés. Lo normal (tractament convencional) consisteix en la 
recollida, l’estabilització (degut a la gran quantitat de compostos de cal que contenen) 
i usar-les com a sub-bases de carreteres, si bé la majoria d’aquests residus secundaris 
acaben a l’abocador.  Com indica la Taula 32, i així ho demanava el Plec de l’Ajuntament 
de Masquefa, el procés avançat de tractament del residus secundaris consistirà en 
tractar i carbonatar aquestes escòries fins a convertir-les en materials alternatiu per a 
la construcció. És a dir, una valorització material. 

 

ESTIMACIÓ RESIDUS SECUNDARIS GENERATS A PARTIR DEL PROCÉS t/any c.1

Estimació d'escòries (residu secundari) generat en una valorització energètica (*) > 5%

Valoració òptima demanada pel Plec < 5%

Estimació d'escòries generades en el procés de tractament avançat <1%

(*) En el cas de valoritzar energèticament un residu municipal

NATURALESA DELS RESIDUS SECUNDARIS c.2

Estimació de la naturalesa dels residus secundaris generats Inorgànics

Estimació de la naturalesa dels residus secundaris en un tractament convencional Inorgànics i orgànics

Estimació de la naturalesa dels residus secundaris generats en el procés de 
tractament avançat

Inorgànics

Valoració òptima demanada pel Plec Inorgànics

DESTINACIÓ DELS RESIDUS SECUNDÀRIS c.3

Valorització material dels residus secundaris en una instal·lació de tractament 
convencional

Molt poques

Valorització material dels residus secundaris en una instal·lació de tractament 
avançada

Totes

Valorització material dels residus secundaris en el procés proposat de 
tractament avançat

Totes

Taula 29. Estimació de l’eficiència en la reducció de residus secundaris (Elaboració pròpia) 

Taula 30. Estimació de l’eficiència en la no presència de matèria orgànica en les escòries procedents de la 
valorització energètica (Elaboració pròpia). 

Taula 31. Estimació de l’eficiència en la conversió o valorització material dels residus secundaris 
(Elaboració pròpia). 
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Finalment el darrer rati d’aquesta sèrie: índex (c.4) fa referència sobre la gestió que es  
fa dels residus secundaris dins la pròpia instal·lació. Fins on es coneix totes les plantes 
de valorització energètiques convencionals a Espanya, gestionen els residus secundaris 
a través de gestors de residus externs. La planta avançada de valorització energètica 
de residus que es pretén instal·lar , tal i com reflecteix la Taula 33, en farà la gestió de 
valorització material a la mateixa instal·lació, ja que necessita el CO2 i l’escòria. 

 

10.6. LES TECNOLOGIES EFICIENTS APLICADES A LA GESTIÓ 
DELS RESIDUS 

Es pot definir com a tecnologia eficient, en el món del tractament de residus, aquella 
que no provoca impacte ambiental (lixiviats, residus secundaris o gasos contaminants) 
i aprofita noves tecnologies per tal d’aconseguir un residu final quasi nul. 
 
Com s’ha vist en apartats anteriors i, en particular s’esquematitza a la Figura 37, és 
possible desenvolupar noves plantes de tractament avançat de residus que permetin 
una valorització material de tots els residus, d’arrel domèstica i/o industrial, sempre i 
quan tinguin una caracterització pròxima a les de l’actualitat. 
 

 
Figura 37. Esquema conceptual de la valorització avançada de residus proposada (Elaboració pròpia). 

També s’han de valorar les conclusions dels apartats anteriors sobre les “commodities” i l’evolució dels 
seus preus. Els punts principals passen pel desenvolupament d’unes plantes de tractament avançat de 

residus que puguin substituir a l’abocador serien: 

CIRCULARITAT DE MATERIALS DINS EL PROPI PROCÉS c.4

Reciclat de materials dins un procés convencional de tractament de residus No: a gestors externs

Reciclat de materials dins un procés avançat de tractament de residus Dins al procés

Reciclat de materials dins del procés avançat de tractament proposat Dins al procés

Taula 32. Tractament dels residus secundaris in situ o mitjançant un gestor extern (Elaboració pròpia). 
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● L’obtenció d’una font d’electricitat que permeti l’electròlisi de l’aigua (aquesta 
podria ser la pròpia del lixiviat de l’abocador). L’energia tèrmica excedent de la 
condensació del vapor s’usaria per l’assecatge de pellets i CDR. 

● Generació d’hidrogen i oxigen (materials d’alt valor afegit). 
● Captura del CO2 generat. Una part es capta i neteja per combinar-lo amb 

l’hidrogen. En aquesta cas, es generen hidrocarburs i/o alcohols també d’alt valor 
afegit amb l’avantatge que no s’emet CO2. 

● La resta (excedent) de CO2 que no es pugui combinar amb l’hidrogen s’usarà per 
carbonatar les escòries del procés junt amb d’altres àrids residuals. 

 
L’objectiu és aconseguir crear una planta de tractament de residus que: 
 

● No emeti CO2. 

● Que sigui de residu zero. 

● Que pugui generar energia de manera seguida, tractant-se així d’una instal·lació 
d’EERR que no presenta el problema de les intermitències. 

● Consums energètics específics molt baixos. 
 

  

 

Figura 39. Vista virtual de la planta de Captura de CO2, electrolitzador modular d’1 MW i reactor de 
síntesis de metanol d’1 MW per a la planta de valorització material. 

Figura 38. Vista virtual de la planta de valorització projectada.  
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10.7. DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I PROTECCIÓ DEL 
MEDI AMBIENT I LES PERSONES 

El desenvolupament tecnològic sempre corre paral·lel a la protecció del medi ambient. 
Com a punt de partida val la pena comparar el PIB per càpita dels països desenvolupats 
(Alemanya, Països Baixos, Àustria, Dinamarca, etc) amb la poca quantitat de residus 
que van a l’abocador. La Taula 34 mostra el Producte Interior Brut per càpita en 
comparació a la quantitat de residus de caràcter municipal que van a l’abocador. 
 
A continuació, veurem que la taula demostra que hi ha una relació inversa entre el PIB 
per càpita i la quantitat de residus que van a l’abocador. 
 

 

 
Des del punt de vista econòmic tant Espanya, com sobretot Catalunya, està per sobre 
la mitjana europea i no té cap justificació per no seguir una línia paral·lela a la dels 
països més desenvolupats. No és correcte, que Catalunya amb una renda similar a 
França, porti tres vegades més de residus a l’abocador que la mitjana europea. 
 
La Taula 34, demostra que els països més desenvolupats han adoptat unes tecnologies 
alternatives que els permet prescindir, a la pràctica, de l’abocador. Aquest és el camí a 
seguir resultant en que la gestió dels residus en els països més avançats, resulta més 
barata pels ciutadans. Pel que fa referència a la protecció del medi ambient, la pràctica 
de l’abocament figura com l’ultima forma de gestió en la jerarquia de residus. 
Existeixen nombrosos estudis que justifiquen la perillositat de les emissions a l’aire de 
bona part d’aquestes instal·lacions i això va directament relacionat amb la qualitat de 
vida de les persones que viuen o treballen en el seu entorn. (Referència bibliogràfica 
14). 

PAÍS PIB per càpita €/any % Residus a Abocador

Alemanya 40.120 1,0%

Dinamarca 53.030 1,2%

Països Baixos 45.790 1,5%

Bèlgica 39.110 2,5%

Austria 42.110 3,5%

França 33.690 19,0%

Itàlia 27.500 21,0%

España (*) 23.690 53,8%

Mitjana UE 29.751 26,0%

Catalunya (**) 32.577 62,0%

(*) No s'ha comptat el bioestabilitzat. (**) Està inclòs el bioestabilitzat.

Taula 33. Relació entre el PIB per càpita dels països avançats i la quantitat de residus 
que van a l’abocador (Elaboració pròpia).  



 

ESTUDI D’ALTERNATIVES A LA DEPOSICIÓ DE RESIDUS A LA COMARCA DE L’ANOIA  

 

 
 

VILASECA CONSULTORS SLP – CONSULTORIA I SERVEIS D’ENGINYERIA GLOBAL         94 
C/ Cardenal Casañas, 8 - 08754 - El Papiol (Barcelona) - Tel: 937 505 040 – web: www.vilasecaconsultors.com 
 

 

 

10.8. EL PROBLEMA DEL CO2. SOLUCIONS DE CAPTACIÓ I ÚS 
DEL CO2 EN LA GESTIÓ PREVISTA DELS RESIDUS 

Aquest apartat es composa de: 
 

● L’abocador com a font d’emissió de gasos d’efecte hivernacle 
● La gestió avançada dels residus i la captació i ús del CO2    

 10.8.1.   L’abocador com a font d’emissió de gasos contaminants 

En la rutina de treball d’un abocador: els residus s’aboquen i després d’una capa 
relativament fina d’argila (o similar) un altra descàrrega de residus, etc. D’aquesta 
manera l’abocador es transforma en un immens reactor: primer aeròbic on part de la 
matèria orgànica es va degradant i emetent volàtils, aigua i CO2. A mesura que la 
pressió augmenta l’aire és expulsat i comencen les reaccions anaeròbies (bàsicament 
formació de metà). 
 
En aquest punt és important comprendre que si bé l’origen del carboni que dóna lloc 
al CH4 (metà) és biogènic, quan aquest gas s’emet al medi té un efecte hivernacle 28 
vegades superior al del CO2 (l’efecte combinat del metà i altres gasos de potent efecte 
hivernacle es mesura en tCO2-eq ,és a dir, 1 tona de metà emesa equival a 28 tones de 
CO2). L’emissió de gasos pot durar molts anys segons els treballs científics publicats.  
 
Des del punt de vista ambiental, les conseqüències de fer servir un abocador són : 
 

● L’emissió de gasos seguirà durant anys. La composició d’aquests gasos anirà 
canviant segons la naturalesa dels residus i contaminants presents. 

● La naturalesa de les emissions és complexa, ja que també inclouen productes 
tòxics i material format per partícules. 

És molt probable que a partir de la COP 26 (Glasgow) 2021, les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle procedents dels abocadors deixin de considerar-se difoses. És 
a dir, seran verificades i s’aplicarà un preu al CO2-eq emès. 
Diversos estudis, com el “The Climate Change Mitigation Potential of the Waste 
sector” (Referència bibliogràfica 14) fan referència a l’impacte de gasos d’efecte 
hivernacle procedents d’abocadors que contenen matèria orgànica. Si bé el CO2 s’ha 
de considerar biogènic, el metà es considera que presenta un efecte hivernacle 28 
vegades superior al CO2 i, per tant, el seu impacte és molt important.   
Segons aquesta prestigiosa publicació, els abocadors ja són el tercer focus emissor de 
CO2-eq de gasos d’efecte hivernacle del món, amb un 11% de les emissions de CH4. Per 
dur a terme aquest estudis el The Climate Change Mitigation Potential of the Waste 
Sector ha seguit l’operativa de l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) segons ISO 14.040 i ISO 
14.044. (Referència bibliogràfica 14). 
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10.8.2. Ratis de descarbonatació dels processos de tractament avançats 
proposats  

Seguint amb els índex d’eficiència que demana l’Estudi d’Alternatives a l’abocador de 
Can Mata, el Plec de condicions redactat per l’Ajuntament de Masquefa exigeix una 
sèrie de paràmetres relacionats amb el tractament del carboni, que corresponen a la 
sèrie “d”. 
 
El primer d’ells (el d.1) fa referència a la pèrdua de carboni dels processos de tractament 
de residus. En el cas d’un abocador bona part del carboni s’escapa en forma de biogàs 
(però, com s’ha explicat en el paràgraf anterior, en una forma més agressiva pel medi 
ambient) i un altre part queda “confinada” en forma de compostos no volàtils de futur 
incert (almenys pel que fa referència al carboni procedent de materials biogènics). 
 
La Taula 35, fa referència al primer d’aquesta sèrie d’índex (el d.1). En els processos de 
valorització energètica convencionals el 100% del CO2, ja sigui d’origen fòssil o biogènic 
s’emet a l’atmosfera.  En els processos avançats com l’esquematitzat a la Figura 35, es 
recupera el 100% del CO2, assolint una petjada de carboni global negativa.  
 

 

 
El segon índex d’aquesta sèrie (el d.2) fa referència a l’emissió del CO2 d’origen fòssil 
(procedent de plàstics, part de tèxtil, etc.) que és, precisament, la part més 
problemàtica dels tractaments de valorització energètics convencionals. En el 
tractament avançat es procedeix a la captura i ús (una part per sintetitzar el metanol i 
la resta per carbonatar els residus secundaris. És el que s’anomena CCUS: Carbon 
Capture Use and Storage). Queda reflectit a la Taula 36. 
 
 

 

 
 
 
 
 

PROCÉS QUE APORTI SOLUCIONS DE DESCARBONITZACIÓ d.1

% Alliberament de carboni no biogènic en processos de tractament convencionals 1

% Alliberament en procés avançat de tractament de residus 0

% D'alliberament en un procés òptim de tractament < 10%

DESTÍ DEL CARBONI NO BIOGÉNIC PRESENT d. 2

Destí del CO2 no biogènic emes en una planta de tractament convencional de residus Emissió a l'atmosfera

Destí del CO2 no biogènic emes en una planta de tractament avançat de residus Captura i ús

Destí òptim del CO2 no biogènic emès en una planta de tractament avançat de residus Processos CCUS

Taula 34. Percentatge de descarbonització que aporten les tecnologies avançades (Elaboració pròpia) 

 

Taula 35. Comparació del destí del carboni no biogènic emès en el procés de valorització energètica 
tradicional i avançat. (Elaboració pròpia) 
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El següent índex (el d.3) fa referència a l’ús del CO2 fòssil capturat. Com ja s’ha explicat, 
es valoritzarà materialment a base de carbonatar els residus secundaris així com els 
residus procedents d’altres sectors industrials com els de la construcció. Veure Taula 
37. 
 

 

 
L’últim índex (el d.4) fa referència a l’aprofitament del carboni biogènic (el d’emissió 
neutra) comparant el que succeeix en una planta de valorització convencional de 
residus en comparació en una planta avançada, com mostra la Taula 38. 

 

10.9. ASPECTES AMBIENTALS I SALUT DEL CIUTADANS 
RELACIONATS AMB LES NOVES TECNOLOGIES DE 
VALORITZACIÓ DE RESIDUS 

L’OMS (Organització Mundial de la Salut) afirma que cada any moren al món 7 milions 
de persones degut a la contaminació atmosfèrica, tot això sense tenir en compte una 
quantitat molt superior de persones que queden afectades irreversiblement per 
lesions de diversa intensitat i gravetat. 
 
Existeixen a la bibliografia innumerables publicacions dedicades a la correlació entre 
salut de les persones i la contaminació, en particular la contaminació atmosfèrica. 
D’acord amb lo representat a la Figura 11, de totes les matèries que entren en el circuit 
productiu de la UE (7,05 Gt de matèries primeres), el 36,6% surt en forma gasosa. Si bé 
la majoria són culpa dels combustibles, tant fòssils com de biomassa, una bona part 
s’atribueix a les emissions procedents de les plantes de tractament de residus, en 
especial els abocadors. 
 
És per aquest motiu que els països avançats han començat per anular un dels focus de 
contaminació: l’abocament, com deixa ben clar la Taula 34. 
 

ALTRES PROCESSOS PER VALORITZAR EL CARBONI NO BIOGÈNIC d. 3

Procés per la valorització del carboni no biogènic emès de les plantes de tractament avançat de residus Valorització material

Destí òptim del CO2 emès en les plantes avançades de tractament de residus Valorització material

Taula 36. Comparació del destí del carboni no biogènic emès en el procés de valorització energètica 
tradicional i avançat. (Elaboració pròpia) 

Taula 37. Comparació de l’aprofitament del carboni biogènic emès en un procés de valorització 
energètica tradicional i avançat (Elaboració pròpia). 
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La gestió dels residus es veu afectada per un seguit de factors i aspectes externs que 
faciliten o entorpeixen el funcionament del sistema. Els factors poden ser: tècnics, 
ambientals, financers, socioculturals, institucionals i legals. De tots ells, el Plec només 
demana analitzar els tècnics i tecnològics. 
 
La UE ha dictat una gran quantitat de normativa i ha imposat límits d’emissió i 
d’immissió molt exigents per preservar la salut dels ciutadans. En primer lloc obligant 
per medi de les “BREF” a fer servir tècniques i tecnologies innovadores que garantissin 
la seguretat i salut dels ciutadans i que tinguin cura en la preservació del medi ambient. 
Tot això ha d’anar en paral·lel amb la competitivitat de la industria. Òbviament s’ha de 
començar per una bona educació ambiental. En els darrers anys en els països més 
desenvolupats de la UE s’han obert molt debats i s’han fet molts estudis per abordar 
les causes de l'increment de la quantitat de residus i quines tecnologies serien les més 
adients per minimitzar l’impacte sobre el territori i, en particular, sobre la població. 
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11. PROPOSTA DE CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I MÀ   
D’OBRA ESPECIALITZADA 

En aquest apartat es descriuen les avantatges, des del punt de vista de creació de mà 
d’obra, en particular d’alt nivell de formació a que pot donar lloc la substitució del 
sistema de tractament de residus en base a l’abocament, versus les oportunitats que 
brinden les noves tecnologies. 
 
L’aspecte més important que destaquen tots els medis de comunicació i, naturalment, 
els comunicats que emet la UE sobre la transició a una economia verda és que serà 
necessari la incorporació de gran quantitat de mà d’obra, en particular d’elevada 
qualificació tècnica. 
 
La transició a les economies verdes ja ha trasbalsat el mercat laboral, i canviarà 
ràpidament en el futur immediat. Segons un estudi de l'Organització Internacional del 
Treball (OIT), en la pròxima dècada podrien crear-se 24 milions de llocs de treball com 
a part de la transició verda. Si les empreses donen prioritat a les "solucions positives per 
a la naturalesa", podrien crear-se uns 250 milions de llocs de treball en la pròxima 
dècada, segons el Fòrum Econòmic Mundial (FEM). Sense una mà d'obra formada la 
transició no és possible. Ja hi ha proves d'un dèficit de competències que està 
provocant colls d'ampolla en diversos sectors com l'energia, la renovació energètica 
d'edificis, la construcció i la indústria manufacturera. 

11.1. PREVISIONS DE LA UE EN LA CREACIÓ DE TREBALL EN 
FUNCIÓ DEL   DESENVOLUPAMENT DE L’ECONOMIA 
CIRCULAR 

La necessitat de competències ecològiques és una qüestió urgent perquè les 
economies aconsegueixin abandonar els estils de vida i les indústries amb altes 
emissions de carboni pel 2050, sinó abans. Això guarda una relació directa amb la 
creació de llocs de treball especialitzats. 
 
La UE a les seves publicacions sobre la Economia Circular fa una sèrie de previsions 
sobre la creació de mà d’obra, en especial sobre les noves plantes de reciclatge que al 
tractar-se de noves aplicacions tecnològiques crearan llocs de treball més 
especialitzats. A tot el territori espanyol “la mà d’obra verda” ocupava, 
aproximadament, 50.000 persones al 2015, amb un increment sostingut del 3%/4% 
anual. Es pot extrapolar que d’aquesta xifra unes 9.000 persones ho fan a Catalunya. 
 
La Cambra de Comerç d’Espanya va fer l’any 2020 una macro enquesta, amb 
coordinació amb la UE, amb els resultats que apareixen a la Taula 39.  
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Taula 38. Potencial de creació de mà d’obra en economia circular (Font: Cámara de Comercio de España). 

Les xifres de l’enquesta es refereixen a la nova creació de mà d’obra degut a la 
implantació de l’economia circular o, dit en altres paraules, l’aplicació de noves 
tecnologies que permetin crear llocs de treball més qualificats (És a dir, a les xifres 
estimades de la Taula 39 se l’hi haurien de sumar les 50.000 persones que ja treballen 
en la gestió de residus). 

11.2. LES PROPOSTES DE TRACTAMENT AVANÇAT DE RESIDUS I 
LA NECESSITAT DE NOUS LLOCS DE TREBALL 
ESPECIALITZATS 

Dins de l’activitat normal d’entrada de residus al complex de Can Mata hi ha tot un 
seguit de residus que si bé només constitueixen una petita part del conjunt, no poden 
tractar-se en les instal·lacions (actuals o futures) i per aquests motius, l’Ajuntament de 
Masquefa vol promoure un ampli espai on tinguin lloc diferents activitats integrades 
en una visió de conjunt i sota els principis de l’Economia Circular com: 
 

• Diversos tallers per dur a terme activitats tant variades com el reciclatge de 
matalassos o recuperació de components de “residus voluminosos”. 
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• Creació d’una Aula per activitats de formació a diferents nivells amplis i variats 
amb la col·laboració de centres d’educació externs. 

 
• Creació de petits centres fabrils per desenvolupar materials sostenibles a partir 

de residus recuperats. 
 

• Activitats de recerca, en especial pel que fa referència a aquells residus que avui 
dia tenen un reduït nivell de recuperació. 

 
• Grups de treball per ajudar a desenvolupar la coordinació i aplicació de les 

activitats de la comarca relacionades amb la conservació del medi ambient i 
l’economia circular. Nous models de negocis circulars. 

 
• Interacció amb empreses industrials de la comarca per analitzar el procés de 

fabricació i analitzar com es poden circularitzar dels actuals residus. 
 

• La instal·lació de plantes avançades de tractament de residus que substitueixin 
el tradicional abocador (Es valoren en un altre apartat). 

 
La transició cap a una economia més "verda" i sostenible des del punt de vista 
mediambiental requereix que els sistemes d'educació i formació donin suport al procés 
global. El paper de la formació professional per a fer possible la transició en el marc del 
Pacte Verd Europeu, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les 
Nacions Unides i els objectius nacionals d'emissions netes de carboni, constitueixen 
peces claus. 
 
Els sectors vinculats a objectius ambientals tenen un gran potencial per contribuir a la 
creació d'ocupació. No obstant això, l'experiència internacional indica que, per 
maximitzar els impactes positius de la transició cap a una economia resilient i baixa en 
emissions, es requereix desenvolupar una “institucionalitzat” que afavoreixi la 
promoció de l'ocupació formal vinculada als objectius ambientals dels països. 
La Taula 40 vol reflectir la quantitat de llocs de treball que és possible crear en aquests 
petits centres integrats en el futur Parc Ambiental de Masquefa.  
 
  Responsable  Operaris  TOTAL  

Centre tractament residus voluminosos  1 3 4 

Aula de formació  1 1 2 

Petits centres especialitzats  1 2 3 

Activitats de recerca  1 2 3 

Estudi de circularitat a la comarca  1 2 3 

TOTAL    15 

Taula 39.  Creació prevista de llocs de treball pels centres integrats del Parc Ambiental de Masquefa  
(Elaboració pròpia). 
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La següent taula fa referència a la qualificació dels llocs de treball abans esmentats. 
 

  Titualció superior  Grau mig  Operaris  TOTAL  

Centre tractament residus voluminosos  0 1 3 4 

Aula de formació  1 0 1 2 

Petits centres especialitzats  0 1 2 3 

Activitat de recerca  2 1 0 3 

Estudi de circularitat a la comarca  3 0 0 3 

TOTAL  6 3 6 15 

 
S’ha de generar informació al mercat laboral basada en les polítiques econòmiques i 
ambientals de país, incloent el potencial de generació de llocs de treball i les necessitats 
de formació que tenen els sectors verds. Idealment, la intel·ligència del mercat laboral 
verd ha de comptar tant amb informació quantitativa (com nombre de llocs de treball 
creats o de programes de formació creats o adaptats) com qualitativa (com la 
identificació de professions i habilitats necessàries en l'economia verda).  

11.3. LES PROPOSTES DE TRACTAMENT AVANÇAT DE RESIDUS I 
LA NECESSITAT DE NOUS LLOCS DE TREBALL 
ESPECIALITZATS 

Pel que fa referència a la creació de llocs de treball per les noves plantes avançades de 
tractament de residus aquí es fa una estimació molt superficial atès que Can Mata ja 
disposa d’instal·lacions industrials i el que cal és reconvertir unes existents i crear-ne 
altres de noves. 

11.3.1. Ratis de quantitat de ma d’obra i llocs de treball qualificats 

El Plec de condicions editat per l’Ajuntament de Masquefa feia referència a una sèrie 
de ratis d’eficiència, en total 20. Cadascun d’ells va acompanyat d’una lletra amb un 
subíndex. Els presents fan referència a la quantitat de mà obra estimada i a la 
qualificació de la mateixa. 
 
S’han de promoure mecanismes de coordinació entre el sector productiu i el sistema 
de formació per al desenvolupament de les habilitats demandades pels sectors 
ambientals. Per assegurar l'ocupabilitat en l'economia verda, l'oferta formativa ha de 
respondre a les necessitats en termes d'ocupació i d'habilitats identificades al costat 
del sector productiu. 
 

Taula 40. Qualificació dels llocs de treball a crear pels centres integrats del Parc Ambiental de Masquefa 
(Elaboració pròpia). 
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De cara a les noves instal·lacions industrials, a la Taula 42 s’hi descriu la previsió prevista 
de creació de llocs de treball per personal amb formació universitària superior, els quals 
ocuparan llocs de direcció tècnica i/o de producció, programació i control, etc, amb la 
forma demanada en el Plec. 
 

 

 
A la Taula 43 s’hi descriu la previsió prevista de creació de llocs de treball per personal 
amb formació de grau universitari i/o de formació professional, els quals han d’ocupar 
llocs de treball de manteniment, vigilància d’instal·lacions, estocs de materials, 
assignació i vigilància dels operaris, control, etc amb la forma demanada en el Plec. 
 

 

 
Una planta de tractament avançat de residus té vocació d’anar innovant cada vegada 
més i això implica que alguns del seus directius estiguin en contacte constant amb 
Departaments d’Universitats i/o Centres Tecnològics. Així ho reflecteix la Taula 44 amb 
la forma demanada en el Plec. 
 

 

 
La instal·lació de tractament avançat de residus es, en realitat, un conjunt de plantes 
interconnectades que han d’atendre a diversa problemàtica. La Taula 45 en fa una 
aproximació d’acord amb la forma demanada en el Plec. 

 

ESTIMACIÓ NOMBRE DE TÈCNICS AMB TITULACIÓ SUPERIOR e.1

Nombre de tècnics amb titulació superior previstos 12

Quantitat de tècnics amb titulació superior estimada en el Plec > 3

ESTIMACIÓ NOMBRE DE TECNICS ESTUDIS DE GRAU O FP e. 2

Nombre de tècnics amb titulació de grau i/o formació professional 26

Quantitat de tècnics amb estudis de grau o formació professional estimats en el plec > 5

PERSONAL DIRECTIU EN CONTACTE AMB UNIVERSITST I/O CENTRES TECNOLOGICS e. 3

Personal directiu en contacte en Universitats i/o Centres Tecnològics 2

Personal destinat a aquest fi estimat pel Plec > 1

ESTIMACIÓ DE LLOCS DE TREBALL TOTAL GENERAT e. 4

Estimació de la creació total de llocs de treball 160

Estimació de la creació total de llocs de treball previstos pel Plec > 50

Taula 41. Estimació del nombre de tècnics amb titulació superior a crear en la nova planta de tractament 
avançat de residus 

Taula 42. Estimació del nombre de tècnics amb titulació de grau i/o formació professional en la nova 
planta de tractament avançat de residus 

 

Taula 43. Estimació del personal directiu que estarà en contacte amb Universitats i/o Centres Tecnològics. 

Taula 44. Estimació de llocs de treball que s’han de crear amb la planta de tractament avançat de 
residus. 
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12. PROPOSTA D’INSTAL·LACIONS  PEL TRACTAMENT 
AVANÇAT DELS RESIDUS 

A títol enunciatiu es defineixen les instal·lacions que com a mínim haurien d’implantar-
se al Parc Ambiental pel Tractament Avançat de Residus de l’Anoia, per tal d’assolir 
la circularitat i minimitzar la deposició controlada dels residus que actualment acaben 
majoritàriament a l’abocador de Can Mata situat al TM d’Hostalets de Pierola, 
proposant un model circular en contraposició al model lineal que s’imposa en l’actual 
sistema de gestió de residus de la Comarca de l’Anoia.  
 
En relació a les instal·lacions existents: 
 

• L’Ecoparc ha de seguir on està ubicat actualment, aplicant les MTD quan sigui 
viable.  

• La part destinada a fabricar bioestabilitzat es reconvertiria per a la producció de 
CDR (Combustible Derivat del Residu). 

• Les plantes de tractament d’envasos quedarien tal com estan, millorant 
especialment la part de tractament dels envasos fèrrics i no fèrrics mitjançant la 
instal·lació d’equips que permetessin la Preparació Per a la Reutilització (PPR) 
sobretot de les llaunes d’alumini, com a material estratègic i de futur, així com 
utilitzant el tractament termodinàmic per a la valorització material dels envasos 
compostos que actualment acaben a l’abocador degut a la seva difícil 
reciclabilitat: càpsules de cafè, tetrabrik o d’altres envasos multicapa.  

• L’actual abocador a extingir (temptativament entre 2030 i 2050): Clausura 
anticipada si conflueixen les causes legals, tècniques i econòmiques.  

En relació a les noves plantes avançades de tractament de residus, es defineix de 
manera conceptual el conjunt d’instal·lacions que configuraran el Hub d’Economia 
Circular de la Comarca de l’Anoia , que aproximadament, es podrien definir com: 
 

● Planta de selecció i pretractament de residus, especialment aquells que tinguin 
una composició química-física heterogènia i que els faci difícilment 
valoritzables sense un pretractament, com per exemple: els residus 
voluminosos, el residus provinents del desballestament de vehicles, els residus 
elèctrics i electrònics o els residus procedents de les fragmentadores entre 
d’altres.  

● Planta de transferència de residus no perillosos, principalment aquells 
provinents de la recollida selectiva o del sector industrial.  

● Planta de bioassecatge, amb totes les variants i fonts d’energia que han estat 
descrites en apartats anteriors tant pel tractament del bioestabilitzat com 
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d’altres unitats residus que requereixin d’un assecat previ com per exemple: els 
fangs de depuradora, el hidropulper el bioestabilitzat o d’altres residus amb una 
humitat elevada. 

● Planta/es de valorització energètica avançada, que han de servir per fer del Parc 
Ambiental un exemple d’autosuficiència energètica com a model de futur.  

● Planta de producció d’hidrogen, captació de CO2 i síntesi d’hidrocarburs, 
alcohols o altres productes de química verda, mitjançant la integració de 
tecnologies existents i suficientment desenvolupades com per donar estabilitat 
i viabilitat al procés global de valorització material dels residus.  

● Planta/es de conversió termoquímica de residus per a la síntesis de productes 
químics d’interès industrial mitjançant tecnologies de gasificació, piròlisis o 
plasma o qualsevol combinació de les mateixes, actualment en fase de 
desenvolupament avançat.  

● Planta/es de tractament de materials d’alt valor afegit, com per exemple els 
RAEEs pretractats, mitjançant tècniques electroquímiques de recuperació de 
recursos estratègics com ara l’or, el coure, el liti, el cobalt, el coltan o les terres 
rares.  

● Planta de carbonatació i valorització d’àrids i escòries per a la fabricació de 
materials alternatius per a la construcció mitjançant la carbonatació amb CO2. 

● Planta compacta de digestió anaeròbia avançada dels residus orgànics i del 
sector agroalimentari, per a la producció de biometà amb l’objectiu de 
descarbonitzar la xarxa de gas natural existent a la zona. 

● Planta de tractament de la Fracció Verda i altres residus de la silvicultura, la 
poda i la jardineria per a l’obtenció d’adobs i fertilitzants circulars, com per 
exemple: les terres millorades o l’amoníac verd. 

● Planta de fabricació de productes energètics biogènics; pellets a partir de la 
biomassa i d’altres residus valoritzables.   

● Implantació d’un petit abocador auxiliar amb emissions cero, així com d’una 
cel·la temporal de CDR.  

● Edifici administratiu, formatiu, serveis generals, laboratori, recerca, etc. 

Naturalment el desenvolupament de tots aquests projectes queden subjectes a la 
determinació del/s titular/s de les instal·lacions, a les tramitacions urbanístiques i 
ambientals necessàries per tal d’obtenir les autoritzacions necessàries segons la 
normativa vigent, essent l’objecte del present document la definició preliminar de les 
infraestructures necessàries per fer efectiu un canvi de model, que passi de la deposició 
predominant actualment a la valorització integral i circular dels residus a l’Anoia. 
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13. LA PETJADA DE CARBONI I EL TRACTAMENT DE 
RESIDUS 

La petjada de carboni és un indicador ambiental. Es tracta d'una avaluació numèrica 
sobre l'emissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH) produïts per un individu, 
organització, esdeveniment o producte. Cal destacar que pot distingir-se entre 
empremta primària o secundària. 
 
L'empremta primària són les emissions directes de CO2 sobre les quals es té control 
directe (en general, són les que procedeixen del combustible emprat a la llar i pel 
transport). Pel que fa a la secundària té en compte les emissions indirectes de tot el 
Cicle de Vida dels productes utilitzats (ja sigui aliments o tecnologia). Inclouen la 
manufactura i el tractament com a residu. És important esmentar que les emissions 
de carboni no són uniformes. Principalment, es concentren en àrees industrials i grans 
ciutats. Aquest impacte ambiental es controla a través de la mesura i anàlisi de les 
emissions durant tot el Cicle de Vida. Hi ha normatives internacionals com les: ISO 
14064, ISO 14069, ISO 14067, PAS 2050 o GHG que defineixen la metodologia de càlcul. 
 
La petjada de carboni s'expressa en unitats de carboni equivalent (CO2-eq) com a base 
de càlcul. Una unitat que a més del CO2 , defineix el potencial d’escalfament global dels 
altres gasos d'efecte hivernacle que contribueixen al canvi climàtic, fent que els 
resultats individuals de cada gas es converteixen a equivalents de CO2. 
 
Ha de quedar clar que l’esperit d’aquest estudi és el de comparar la petjada de carboni 
de l’abocament (situació actual) amb la petjada que hi haurà a partir de 2035 quan les 
instal·lacions avançades de tractament de residus estiguin en funcionament. 

13.1. LA PETJADA DE CARBONI EN ELS ABOCADORS 

En el cas dels abocadors, el control de les emissions de gasos d'efecte hivernacle 
presenta una incertesa important, a causa de diversos factors: En primer lloc, un 
nombre rellevant d'activitats de tractament de residus incorporen processos 
complexos (principalment biològics) pels quals és difícil quantificar les emissions de 
GEH amb la mateixa precisió que en altres activitats industrials.  
 
En segon lloc, les activitats de gestió de residus són interdependents ja que el 
tractament dels residus es pot realitzar en diverses fases i en diferents instal·lacions. 
Finalment, la composició dels residus tractats sol ser molt heterogènia, de manera que 
es recomana determinar analíticament la composició dels residus, encara que això 
pugui produir un cert biaix en el càlcul de les emissions de GEH. 
 
En el cas que ens ocupa, l'Inventari de gasos d'efecte hivernacle de l’abocament, és un 
informe on s'indiquen les emissions realitzades, les quals s'analitzen en un determinat 
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període. Aquest inventari es realitza seguint estàndards internacionals, principalment 
GHG Protocol i la norma ISO 14064-1.2. 
 
Per l’activitat d’abocament es diferencien tres tipus d'emissions: 
 

• Emissions Directes: També conegudes com emissions d’Abast 1. Són els gasos 
emesos de forma directa, per exemple, per l'ús de combustibles fòssils en 
maquinària o vehicles, per pèrdues de gasos refrigerants, o per reaccions 
químiques durant les fases aeròbies i anaeròbies del procés. Evidentment 
aquesta partida és la més important. 

• Emissions Indirectes: Està constituïda pels gasos d'efecte hivernacle emesos 
pel productor de l'energia requerida pel procés. Depenen tant de la quantitat 
d'energia requerida pel procés com de l'origen energètic de la xarxa que 
proveeix al sistema. 

• Altres emissions Indirectes: Són les atribuïbles als productes i serveis adquirits 
pel procés (l’abocament), que al seu torn hauran generat emissions prèviament 
per a ser produïts. Són les més difícils de comptabilitzar a causa de la gran 
quantitat de productes i serveis utilitzats per les empreses industrials i de la 
dificultat per conèixer les emissions d'aquests productes o serveis si no són 
aportades pel propi productor. Per aquest motiu no es tindran en consideració. 

• Absorcions: També s'han de comptabilitzar les absorcions de CO2, que el procés 
realitza de forma directa i contraresta les emissions generades. No s'han de 
comptabilitzar dins d'un inventari, encara que l'organització si que pot informar 
de les seves compensacions si les ha fet. 

La Figura 40, representa esquemàticament les emissions produïdes: 

A la figura les lletres A i B simbolitzen els gasos que s’emeten a l’atmosfera, mentre que 
C i D representen la fracció de biogàs que es captura i es tracta. 

Figura 40. Emissions de gasos en un abocador. (Font: informe RECORD).  
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Durant la primera etapa de l’abocament només es donen reaccions aeròbies (CO2, H2O 
i aire). A mesura que es van abocant residus la pressió augmenta i va desplaçant l’aire i 
comencen les reaccions anaeròbies, que són les importants. En aquest cas la 
naturalesa dels gasos, anomenat biogàs, és: 
 

• Majoritaris: CO2 i CH4. 
• Minoritaris: N2, O2, H2S, CO, NH3, H2O, COV i les partícules fines.  

 
El principal problema és la captació del biogàs, és a dir, quina fracció del biogàs generat 
es capta i es tracta (d’acord amb l’inventari nacional realitzat pel MITECO l’any 2019, la 
quantitat mitjana de biogàs captat en els abocadors es del 25,9% a escala nacional). De 
cara a la perillositat val la pena afegir que el sulfur d’hidrogen (H2S) i el CO (poc 
freqüent) són altament tòxics i dins els Compostos Orgànics Volàtils (COV) n’hi han de 
cancerígens com els aromàtics. 
 
La Taula 46 mostra la composició típica d’un biogàs d’abocador expressant els valors 
en termes de volum i de pes. 
 

 

 
El sistema d'extracció de biogàs ha de garantir la no entrada d'aire per les sondes de 
captació. L'aire actua negativament en la producció de biogàs ja que altera les 
condicions anaeròbies de la zona. Això repercuteix no només en una menor producció 
de biogàs sinó també en una reducció de la concentració de metà que aquest biogàs 
conté. 
 
Per calcular la quantitat total de biogàs generat a partir d'una tona de residu en un 
abocador de residus es fa necessari conèixer la composició dels residus degradables 
presents en el mateix. Per això es fa una suposició a partir de les dades de la Taula 15. 
 

GAS % Vol % Pes

CH4 57,0% 33,3%

CO2 40,0% 64,3%

H2S 0,35% 0,4%

N2 0,33% 0,3%

O2 0,00% 0,0%

H2O 2,35% 1,5%

NH3 0,05% 0,0%

TOTAL 100% 100%

COMPOSICIÓ TÌPICA D'UN BIOGÀS D'ABOCADOR 

Taula 45. Composició típica d’un biogàs d’abocador (Elaboració pròpia a partir de bibliografia). 
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Una vegada aproximat el valor dels residus degradables que entren a Can Mata la Taula 
47 presenta els resultats d’un càlcul estimatiu per determinar la quantitat de biogàs 
que es capta i el que es fuga.  
 

 

 
Una vegada coneguda la caracterització del gas el veritable problema és esbrinar quina 
quantitat de biogàs es capta. Els valors de taula anterior són estimats. De fet el càlcul 
no persegueix conèixer l’emissió de biogàs sinó fer una comparació en el model 
avançat de tractament de residus per tal de comparar les petjades de carboni. A partir 
d’aquestes dades és possible determinar la petjada de carboni, com mostra la Taula 48. 
 

 

 
En referència a la taula anterior, els gasos que s’emeten tenen un carboni d’origen 
orgànic la diferència, pel que fa referència a les emissions, és que el CO2 té emissió 
neutra (com la biomassa) mentre que el metà té un efecte hivernacle 28 vegades del 
CO2. S’ha de partir de la base que la resta de residus fins arribar a 850.000 t/any (veure 
Taula 16) no són, estrictament, biodegradables, per tant no computen a l’hora d’emetre 
biogàs a l’atmosfera. 

Residus d'origen urbà 450.000 t/any

Residus degradables 243.900 t/any

Generació (teòrica) de biogàs (*) 200 Nm3 biogàs/t bio

Biogàs generat (teòric) (**) 48.780.000 Nm3 biogàs/any

Biogàs generat (efectiu) 29.268.000 Nm3 biogàs/any

Densitat estimada del biogàs 0,001221 t/Nm3

Massa del biogàs generat 35.724 t biogàs/any

Efectivitat captació (suposada) (***) 60%

Biogàs no captat 14.290 t biogàs/any

(***) La mitjana Nacional, segons el MITECO, és del 25,9%

ESTIMACIÓ DE GENERACIÓ I L'EMISSIÓ DE BIOGAS 

(*) Valor que depèn de molts paràmetres

(**) El valor teòric correspon a la Demanda Química d'Oxigen (DQO)

Estimació del biogàs no captat 14.290 t / any

Tipus de gas en el biogàs CH4 CO2

Quantitat de cada gas 4.763 9.191 t / any

Factor de conversió CO2-eq 28 0

TOTAL CO2-eq 133.355 0 t CO2-eq  / any

Valor unitari calculat 547
Valor literatura (i Taula26) 588

ESTIMACIÓ DE LA PETJADA DE CARBONI 

kg CO2-eq  / t material degradable

Taula 46. Estimació del biogàs generat i el captat (Elaboració pròpia). 

Taula 47. Estimació de la petjada de carboni degut al biogàs no captat en l’abocador de 
Can Mata. (Elaboració pròpia). 
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La quantia d’aquestes xifres (133.355 t CO2-eq /any) és difícil de calibrar si no es compara 
amb un altre paràmetre més comú i conegut com és el tràfic urbà. Per això, la Taula 49 
compara la xifra d’emissions en termes de contaminació d’automòbils. 
 

 

 
En resum, l’emissió de CO2 provocada per l’abocador de Can Mata equivaldria a la 
circulació de 126.104 automòbils que cada any recorreguessin 10.000 km per la zona 
afectada. Dit amb altres paraules; multiplicar per 8,5 el parc de vehicles de la zona 
afectada. 

13.2. LA PETJADA DE CARBONI DE LES PLANTES AVANÇADES 
DE GESTIÓ DE RESIDUS 

A pesar de que les dades de recepció ja han estat exposades, la Taula 50 les reprodueix 
per poder calibrar millor la captura i l’aprofitament del CO2, que és el paràmetre que 
interessa per calcular la nova petjada de carboni. 
 
Al haver introduït matèria orgànica en els residus destinats a valorització energètica es 
genera una quantitat de CO2 important de caràcter biogènic que s’estima de l’ordre 
del 53% de tot el CO2 emès. Com mostra la taula anterior una part del CO2 s’usarà per 
carbonatar les escòries, RCD’s i l’altre per combinar-se amb l’hidrogen i generar 
metanol. 
 

 

Consum mitjà d'un vehicle petit 0,045 l gasolina / km

Emissió unitària de CO2 0,106 kg CO2 / km 105,75 g CO2 / km

Distancia mitjana recorreguda 10.000 km / any i vehicle

Emissió de l'automòbil 1.058 kg CO2  / any i vehicle 1,058        t CO2  / any i vehicle

Emissions totals de l'abocador 133.355 t CO2  / any

Equivalència en numero d'automòbils 126.104 Automòbils / any

Població estimada de la zona afectada 25.000       Habitants

Parc de vehicles estimat a la zona 15.000        Automòbils / any

CONTAMINACIÓ EQUIVALENT AMB TRÀFIC D'AUTOMÒBILS 

RESIDUS ENTRANTS t/any Valorització material Aprofitament

Residus d'origen urbà 350.000 Metanol i panots CO2

Residus d'origen urbà 100.000 CDR

Residus d'alt contingut de C i H (industrials) 351.000 Metanol/hidrocarburs

RCD i altres inerts (Industrials) 49.000 Panots CO2

TOTAL 850.000

Taula 48. Comparació entre l’emissió de l’abocador i el nombre de vehicles equivalents (Elaboració pròpia). 

Taula 49. Aprofitament de les noves tecnologies per la captura i l’ús del CO2. (Elaboració pròpia). 
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La Taula 51 estima la quantitat de residus que probablement haurien d’anar a 
l’abocador de cua (ja sigui perquè una part és incompatible (produiria moltes cendres), 
com succeeix en la fabricació del CDR o bé ha de servir de pulmó en cas d’avaria). 
 

 

 
Val la pena fer uns comentaris a la columna d’abocador: 
 

• El material destinat a valorització energètica contindrà component biogènic, ja 
que bàsicament té a veure en períodes d’emergència o quan la planta de 
valorització estigui parada i el residu s’hagi d’abocar. Aquest material es podria 
tornar a introduir a la planta de valorització energètica sinó estigues barrejat 
amb els altres (Aquí s’entraria en una discussió per si val la pena fer un abocador 
de cua o dos). 

• En el cas de la fabricació de CDR tot el material inert s’ha de separar i també hi 
haurà barreja de residu biogènic. En el cas de residus inerts: no tenen 
component biogènica. 

• Els residus industrials d’alt contingut de carboni i hidrogen, en aquest estadi de 
l’estudi, no hi ha coneixement exacte del material que no es pot valoritzar 
termo/químicament per generar hidrocarburs i/o alcohol. De totes maneres no 
s’espera que contingui material biogènic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RATIS DE VALORITZACIÓ t/any
Tipus de 

valorització
Residu 

valoritzat
Abocador

Residus d'origen urbà (per metanol) 350.000
Val. Energètica i 

Material
322.000 28.000

Residus d'origen urbà (per CDR) 100.000
Assecatge i Val. 

Energètica
90.500 9.500

Residus d'alt contingut de C i H (industrials) 351.000
Valorització 

material
308.880 42.120

RCD i altres inerts (Industrials) 49.000
Valorització 

material
47.040 1.960

TOTAL 850.000 768.420 81.580

9,6%Percentatge total de residu a l'abocador respecte a l'entrat

Taula 50. Estimació de la necessitat d’abocador l’any 2035 per calcular les emissions de CO2. (Elaboració 
pròpia).  

 

ecessitat d’abocador per calcular les emissions de CO2. (Elaboració pròpia) 
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Arribat a aquest punt es pot calcular, veure la Taula 52, la petjada de carboni de les 
noves plantes de valorització avançada de residus amb els mateixos criteris que s’ha fet 
anteriorment.  
 

 

13.3. COMPARACIÓ DE LA PETJADA DE CARBONI ACTUAL I LA 
PREVISTA 

Per dur a terme la comparació entre ambdues petjades de carboni hi ha factors que 
no es tindran en consideració: 
 

• La petjada de carboni corresponent als camions que duen els residus a Can Mata 
no es tenen en compte, atès que seguiran els mateixos amb, aproximadament, 
les mateixes quantitats. Si bé val a dir que en el cas de les plantes de valorització 
avançada, el tràfic de camions serà menor atès que arribarà menys residu a 
l’abocador. 
 

• El consum elèctric de les plantes existents. Aquestes seguiran consumint la 
mateixa quantitat de kWh/any. 

 
Altres factors si es tindran en compte: 
 

• El consum elèctric de les noves plantes: la planta de valorització energètica, la 
generació de metanol, la planta de CDR i la planta de fabricació de materials 
avançats. 
 

• L’energia del combustible líquid emprat per fer funcionar la maquinària pesada 
de l’actual abocador. 

 
• L’efecte de formació de N2O que es genera en motor de cogeneració i/o torxa al 

consumir el biogàs. 
 

CÀLCUL DE LA PETJADA DE CARBONI Residus t/any % Biogènic Residus t/any Bio

Residus d'origen urbà (per metanol) 28.000 0,53 14.840

Residus d'origen urbà (per CDR) 9.500 53% 5.035

Residus d'alt contingut de C i H (industrials) 42.120 0% 0

RCD i altres inerts (Industrials) 1.960 0% 0

TOTAL 81.580 19.875

Valor unitari calculat (Taula 48) 547 kg CO2-eq  / t material degradable

TOTAL emissió de  CO2-eq 10.867 t CO2-eq  / any

Taula 51. Estimació de la petjada de carboni degut al biogàs no captat amb les noves instal·lacions. (E. pròpia).  

 

ecessitat d’abocador per calcular les emissions de CO2. (Elaboració pròpia) 
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La Taula 53 mostra un resum, aproximat, comparatiu de la petjada de carboni de 
l’abocador de Can Mata i del futur una vegada s’hagin implantat les instal·lacions 
avançades de tractament de residus.  
 

 

 
La taula anterior s’ha calculat a partir de valors i paràmetres aproximats. Com es veu, la 
diferència entre una i altre és molt important. A títol de conclusió val la pena fer un 
seguit de comentaris: 
 

• El factor determinant de les emissions és sempre l’abocador. 

• En el cas de l’opció de futur, el sumant més important segueix sent l’abocador 
de cua, tenint en compte que disposarà de captació de biogàs i aprofitament  
del mateix. Si bé hi ha la possibilitat de fer dos abocadors: un que pugui ser 
reversible (quan s’hagi d’abocar degut a una averia, es pot recuperar el residu i 
reconduir-lo a la planta de valorització energètica), amb la qual cosa el valor de 
les emissions baixarà significativament.  

 

 

 

 

 

 

LA PETJADA DE CARBONI Actual Futura

Emissions gasos abocador 133.355

Treballs propis de l'abocador 452

Planta de valorització energètica (*) 0

Planta electròlisi (*) 0

Planta de CDR 2.765

Planta fabricació panots 1.296

Emissions abocador de cua 10.867

TOTAL emissions t CO2 / any 133.807 14.928

Residus tractats (2035) t residus/any 850.000 850.000

Petjada especifica kg CO2 / t residu 157,4 17,6

(*) Autoconsum

Taula 52 Comparació de la petjada de carboni del sistema convencional de tractament de residus (actual) i 
la proposada de futur. (Elaboració pròpia).  

 

ecessitat d’abocador per calcular les emissions de CO2. (Elaboració pròpia) 
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14. COMPLIMENT DELS INDICADORS AMBIENTALS I 
TÈCNICS SOBRE LES NOVES PLANTES DE 
TRACTAMENT  

Aquest apartat vol ser un resum dels principals paràmetres de caire ambiental que han 
d’aportar les noves plantes de tecnologia avançada de tractament de residus. 
Tanmateix, durant la present memòria s’han desenvolupat i justificat els 20 indicadors 
ambientals que exigia el Plec elaborat per l’Ajuntament de Masquefa sobre “L’Estudi 
d’Alternatives a la deposició de residus a la comarca de l’Anoia”. 

 
Els punts a comentar, de manera condensada, en aquest apartat seran: 
 

• La creació d’un Parc Ambiental. 

• Productes finals a obtenir en l’àrea industrial del tractament de residus. 

• La quantitat i destí dels residus secundaris. 

• Les emissions de les plantes proposades. 

• Els lixiviats. 

14.1. EL PARC AMBIENTAL 

En l’actualitat s’aboquen infinitat de materials que podrien tenir una segona o tercera 
vida si es dugués a terme un plantejament totalment diferent: el de crear un Parc 
Ambiental. L’objectiu és aprofitar tot un sense fi de residus (residus que no s’adapten a 
les línies normals de tractament de residus com poden ser, els matalassos o els residus 
voluminosos o RAEE’s) a la vegada que es fomenta la mà d’obra, la formació i es té cura 
del medi ambient. 
 
Per aquests motius, l’Ajuntament de Masquefa vol promoure un ampli espai on tinguin 
lloc diferents activitats integrades en una visió de conjunt i sota els principis de 
l’Economia Circular com: 
 

● Diversos tallers per dur a terme activitats tant variades com el reciclatge de 
matalassos o recuperació de components de “residus voluminosos”. 

● Creació d’una Aula per activitats de formació a diferents nivells amplis i variats 
amb la col·laboració de centres d’educació externs. 

● Creació de petits centres fabrils per desenvolupar materials sostenibles a partir 
de residus recuperats. 
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● Activitats de recerca, en especial pel que fa referència a aquells residus que avui 
dia tenen un reduït nivell de recuperació. 

● Crear grups de treball per ajudar a desenvolupar la coordinació i aplicació de les 
activitats de la comarca relacionades amb la conservació del medi ambient i 
l’Economia Circular. Nous models de negocis circulars. 

● Interacció amb empreses industrials de la comarca per analitzar el procés de 
fabricació i analitzar com es poden circularitzar els actuals residus. 

● Analitzar i interacció amb empreses industrials de la comarca de cara als 
consums energètics per veure si es pot cercar alguna estratègia amb el nou 
complex de plantes avançades de tractament de residus. 

14.2. PRODUCTES INTERMEDIS I FINALS A OBTENIR 

Com ja s’ha exposat a lo llarg d’aquest Estudi d’Alternatives a l’abocador, els productes 
intermedis a aconseguir són: 
 

• L’electricitat. Aquesta s’obtindrà a partir de la valorització energètica dels 
residus, de fort contingut en matèria orgànica que fins ara anaven a l’abocador. 
L’electricitat no es produirà per vendre-la a la xarxa pública sinó per electrolitzar 
aigua i produir hidrogen (Tot i les creixents aplicacions d’aquest gas i important 
demanda mundial, aquest estudi proposa que sigui en producte intermedi, per 
generar metanol). És molt important la matèria primera (el residu) que contingui 
una quantitat de carboni biogènic, ja que el preu de venda del metanol és funció 
de la biogeneicitat del mateix (d’acord amb la directiva d’Energies Renovables 
RED II). 

• A la vegada que es produeix hidrogen (H2) també es genera oxigen (O2). Aquest 
gas no es necessita i per es pot comercialitzar. 

• Es captarà el CO2 de la corrent de gasos que surten per les xemeneies per fer-lo 
combinar amb l’hidrogen i generar metanol. Aquest és un “portador” d’hidrogen 
i matèria primera essencial per la industria farmacèutica, petroquímica, 
fertilitzants i química. La demanda mundial supera els 100 milions de tones (avui 
dia, la immensa majoria fabricat a partir de combustibles fòssils). Un dels 
avantatges del metanol és que es tracta d’un líquid, per tant fàcil 
d’emmagatzemar i transportar.  

• Un altre part del CO2 es destinarà a la carbonatació de les escòries de la planta 
de valorització energètica i els residus de construcció que arriben a la planta.  

• Un altre vector intermedi es el vapor d’aigua produït a la planta de valorització 
energètica. Una part d’aquesta energia, aproximadament el 40% es destinarà a 
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l’assecatge per tal de complir amb les directives (sobre l’eficiència energètica) en 
vigor.  

Els productes finals seran: 
 

• L’hidrogen verd i derivats (que es crearan de diverses maneres i a partir de 
diferents residus). 
 

• Panots o similars per a la construcció. 
 
Com a resum, amb totes aquestes accions es pretén aconseguir un Parc Ambiental pel 
tractament avançat de residus de: VALORITZACIÓ MATERIAL. 

14.3. ELS RESIDUS SECUNDARIS 

Un dels objectius principals d’aquest estudi és evitar que els residus secundaris que 
inevitablement es generaran acabin a l’abocador. Els més destacats són: 
 

• Les escòries que resulten de la planta de valorització energètica degut a la 
quantitat d’inerts que incorporen als residus. En primer lloc, es durà a terme un 
tractament (tamisat) per extraure tots els metalls presents (de la fracció grossa i 
sobretot la present a la fracció inferior a 2 mm). Seguidament es carbonataran a 
partir del CO2 emès a la mateixa planta de valorització energètica. 

• Com a material àrid, en la planta de producció, s’utilitzarà els RCD (Residus de 
Construcció i Demolició), cendres de processos metal·lúrgics i fundadores, etc. 

• La planta de CDR també generarà impropis. Els de caràcter orgànic aniran a 
l’abocador de cua, mentre que els inerts s’afegiran a la composició per fabricar 
panots (explicada anteriorment) i altres materials alternatiu per a la construcció.  

• Com s’ha descrit en el apartat 13.1, tot un seguit de materials (residus) que 
s’allunyen de la planta TMB (Ecoparc) seran tractats en petits tallers per 
recuperar tot el material valoritzable. 

• La fracció inert procedent del residu de les fragmentadores d’automòbil: els 
metalls seran separats, les “terres” s’afegiran a la formulació dels materials 
alternatius per a la construcció. La part important composada per diferents tipus 
de plàstics es sotmetran a un procés termoquímic avançat per generar alcohols 
i/o hidrocarburs. Els impropis d’aquesta planta també seran incorporats a la 
formulació dels materials per a la construcció.  

De totes maneres, com s’ha justificat a l’anterior apartat, sempre serà necessari un 
abocador de cua per tots aquells residus secundaris que no tinguin possibilitats de ser 
recuperats i reciclats. En cas d’avaria de la planta de valorització energètica o durant 
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els períodes de manteniment, el rebuig s’ha de depositar en un abocador que, com s’ha 
vist constitueix la fracció més important. Una dada significativa és que conté material 
biogènic fet pel qual es pot projectar un abocador reversible. El material roman a 
l’abocador i quan l’avaria s’ha solucionat torna a ser utilitzat com a recurs. 
 
L’ús de residus procedents d’altres plantes de tractament de residus és, precisament, 
el model que impulsa la UE sobre: L’ECONOMIA CIRCULAR 
 
Com a resum, amb totes aquestes accions es pretén aconseguir un Parc Ambiental de 
tractament avançat de residus de: RESIDU ZERO. 

14.4. LES EMISSIONS  

El tema de les emissions ha estat àmpliament descrit en el capítol dedicat a la petjada 
de carboni. En “L’estudi tècnic d’alternatives a la deposició de residus a la comarca de 
l’Anoia” a base de plantes de tractament avançat de residus té com a finalitat principal 
evitar les emissions a l’atmosfera de gasos d’efecte hivernacle. Les principals actuacions 
seran: 

 
• El CO2 emès a la planta de valorització energètica té una component biogénica 

(que, afortunadament és la majoritària, com a resultat de la incorporació de la 
matèria orgànica al mix d’alimentació) que constitueix una emissió neutra (com 
si es tractés de biomassa). La resta del CO2 (el procedent de la descomposició a 
elevada temperatura de les fraccions de plàstic, part de tèxtil, etc) té la 
catalogació de CO2 fòssil. No obstant això, a la UE se’l comença a considerar com 
a R-CO2 (tal com passa amb el R-PET) sempre que es valoritzi. És a dir: CO2 
recuperat per valorització material. Això també és important en la determinació 
de preus del metanol. 

• La part de CO2 destinada a fer-lo reaccionar amb l’hidrogen per obtenir el 
metanol, el gas (el CO2) s’ha de netejar i separar completament dels altres 
components. 

• En el cas del CO2 destinat a la carbonatació de les escòries, la qualitat del CO2 no 
té tanta importància des del punt de vista econòmic ni tècnic. 

• Les conclusions sobre la política de preus d’emissió del CO2 que s’acordi en la 
propera Cimera del Clima a Glasgow (la propera tardor) faran canviar moltes 
previsions i polítiques sobre formes de tractament de residus (per exemple, tal i 
com s’ha vist en el capítol precedent, posar preu al CO2-eq, suposaria un daltabaix 
per a moltes empreses). 

A títol de conclusió, amb totes aquestes accions es pretén aconseguir una planta de 
tractament avançat de residus de: EMISSIÓ ZERO 
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14.5. ELS LIXIVIATS 

En aquest Estudi d’Alternatives a la deposició de residus, no hi ha abocador (si bé s’ha 
analitzat la creació d’un abocador de cua per solucionar emergències i avaries, amb 
caràcter de reversibilitat) per tant no hi hauran lixiviats. Si bé, en cas de produir-ne 
s’estudiarà la forma per a la seva gestió de forma que aquesta aigua pugui utilitzar-se 
en el processos interns del Parc Ambiental, com per exemple per a la producció 
d’hidrogen.  
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15. COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE SOSTENIBILITAT 
FIXATS PER LES NACIONS UNIDES  

L’any 2015 les Nacions Unides van “posar al dia” l’Agenda Sostenible pel 2030 
modificant les ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) que consten de 17 
objectius que comencen per eradicar la fam al món. De fet és una ambiciosa agenda 
que es proposa acabar amb la pobresa el 2030. 
 
A l’any 2015 arrel de COP 21, a París, sobre el Canvi Climàtic, les ODS es van esforçar en 
ressaltar els efectes del Canvi Climàtic sobre la majoria dels habitants del Planeta, i no 
solament els països desenvolupats. El Canvi Climàtic té una sèrie d’arestes que, dins 
d’aquest text, es podrien resumir en: 

● Les emissions globals al planeta avancen de manera que el fa cada vegada 
menys habitable i aquestes no deixen de créixer. 

● La “colonització no natural” de l’ésser humà cap a espais propis de fauna 
salvatge provoca el salt i mutació de virus nous (amb la Covid-19 en tenim un 
lamentable exemple). 

● Els processos de transició cap una economia descarbonitzada seran llargs 
(encara queden anys de consum de combustibles fòssils). 

 
Tant important són els efectes sobre el Canvi Climàtic que, avui en dia, la majoria 
d’entitats financeres i fons econòmics estan majoritàriament a favor de posar diners 
només en aquells projectes que encaixin en les ODS, en particular l’ODS número 13.  
Es encoratjador constatar que els actuals fiançadors presten diners a tornar en dècades 
encara que durant molts anys el rendiment econòmic de les instal·lacions no 
aconsegueixin el rendiment adequat (és a dir, que hi hagin pèrdues). La Figura 41 
mostra els 17 objectius de les ODS. 

Figura 41.  Els 17 Objectius de les ODS. 
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Els objectius que encaixen dins d’aquesta proposta són: 
 

● Núm.4 : Educació de qualitat: Donant accés a totes les persones a formació en 
matèria de professions sostenibles i energies renovables. 

● Núm.7 : Energies renovables: Garantir l'accés de totes les persones a fonts 
d'energia assequibles, fiables, sostenibles i renovables. 

● Núm.9 : Innovació i infraestructures. Construir infraestructures resistents, 
promoure una industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. 

● Núm.11 : Ciutats i comunitats sostenibles: Crear ciutats sostenibles i poblats  
humans que siguin inclusius, segurs i resilients. 

● Núm.13 : Lluita contra el Canvi Climàtic: Combatre amb urgència el canvi climàtic 
i els seus efectes. 

Mitjançant les aules de formació previstes als edificis administratius es vol donar una 
formació de qualitat, amb l’objectiu de preparar a gent de totes les edats i formacions 
per a conèixer i poder desenvolupar tasques relacionades amb la sostenibilitat, per tant 
compleix amb l’objectiu 4.  
 
El Parc Ambiental pel tractament avançat de residus compleix amb l’objectiu 7 atès 
que genera energia renovable de manera sostinguda (sense intermitències) i 
sostenible solucionant el problema de l’abocament.  
 
L’objectiu número 9 també es compleix ja que es crearà una infraestructura a partir de 
la innovació promovent una industrialització en un servei tan necessari com és el 
tractament dels residus. Que no s’enterrin i que es transformin en un recurs per 
fomentar la creació de nous productes d’alt valor afegit. 
 
L’objectiu número 11 també forma part del projecte atès que el CO2 generat junt amb 
escòries i altres residus de difícil reciclatge seran transformats en material de 
construcció (que, amb diferència, és i serà el producte més demandat en el propers 
anys). 
 
L’objectiu numero 13 ja s’ha comentat a l’inici d’aquest apartat. No obstant això cal 
remarcar que la substitució d’un abocador (gran emissor de gasos d’efecte hivernacle) 
per una indústria avançada de tractament de residus o “Indústria Circular”, amb 
resultat de residu secundari zero i emissions zero, és per tant, un objectiu que encaixa 
perfectament en aquest punt.  
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16. DESPESES D'INVERSIÓ I D'EXPLOTACIÓ  

Per tal de fer una primera estimació econòmica respecte de la inversió de capital 
publico-privat necessària per dur a terme el desenvolupament del Parc Ambiental 
d’Economia Circular de la Comarca de l’Anoia, s’han utilitzat les dades d’altres estudis 
tècnics publicats a la bibliografia, així com l’experiència de l’equip tècnic que ha 
desenvolupat el present estudis, a més dels tecnòlegs i col·laboradors industrials que 
ens han pogut facilitar dades de manera altruista per a poder realitzar les estimacions 
tant dels costos d’inversió (CAPEX) com dels costos d’operació i manteniment (OPEX).  
 

TIPUS DE PLANTA  CAPEX (M€) %  
Pretractament i condicionament de residus  27,40 5,4% 

Planta transferència  16,44 3,3% 

Planta bioassecatge  7,50 1,5% 
Planta preparació CDR 12,00 2,4% 

Planta valorització material 1 226,51 45,0% 

Planta valorització material 2 152,85 30,4% 

Planta valorització material 3 64,60 2,9% 
Planta carbonatació 15,00 3,0% 

Planta digestió anaeròbia compacta 6,50 1,3% 

Planta Fracció Vegetal 1,50 0,3% 

Planta de pel·letització i productes energètics biogènics 15,00 3,0% 
Dipòsit controlat temporal  2,30 0,5% 

Edificis administratius i altres 5,63 1,1% 

Total inversió estimada 553,23 100,0% 
(*) Sense comptar amb els costos del desenvolupament urbanístic 

Taula 53. Estimació de la inversió (CAPEX) necessària per al desenvolupament del Parc Ambiental. 

Pel que fa als costos orientatius dels OPEX a manca d’estudis de prefactibilitat per a 
cada cas particular, es presenta una taula amb una estimació dels costos d’operació i 
manteniment per a diversos tipus de planta:  

TIPUS DE PLANTA  OPEX (€/t) 
Pretractament i condicionament de residus  6-8 

Planta transferència  5-12 

Planta bioassecatge  1-5 

Planta preparació CDR i pel·letització  15-30 
Plantes valorització material  30-100 

Planta digestió anaeròbia compacta 20-35 

Planta Fracció Vegetal 15-18 

Dipòsit controlat temporal  6-9 

Taula 54. Estimació dels costos d’operació i manteniment (OPEX) de les instal·lacions proposades. 
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Un cop presentades les dades sobre l’estimació de les despeses d’inversió  i operació 
necessàries per a la implantació del Parc Ambiental, es planteja l’escenari econòmic en 
cas de continuar amb el mateix model basat en la deposició controlada sense 
desenvolupar cap acció per minimitzar els impactes mediambientals i socials que 
causa l’actual sistema de gestió de residus. 
 
En primer lloc, la Taula 56 compara, per una mateixa producció de residus, els sistemes 
de tractament de residus actuals i els tractaments previstos a partir del 2035. 
 

 

En el cas de seguir amb l’abocament, la Taula 57 estima l’increment de costos 
operacionals distribuïts per blocs en els propers anys. 
 

 

SITUACIÓ ACTUAL t/any %

Abocador 850.000 100%

SITUACIÓ PREVISTA PEL 2035 t/any %

Valorització energètica per produir metanol 240.000 28,24%

Planta de producció de CDR 110.000 12,94%

Altres valoritzacions energètiques avançades 250.000 29,41%

Planta de carbonatació d'inerts (RCD i altres) 100.000 11,76%

Petits tallers 10.000 1,18%

Estimació d'aigua (a evaporar) 60.000 7,06%

Abocador 80.000 9,41%

TOTAL 850.000 100%

SITUACIÓ ACTUAL €/t t/any €/any

Total (Opex + Capex) abocador 35 850.000 29.750.000

Cànon d'abocament 50 850.000 42.500.000

Emissions fugitives de CO2 0 850.000 0

TOTAL 72.250.000   

SITUACIÓ PREVISTA PEL 2035 €/t t/any €/any

Total (Opex + Capex) abocador 40 850.000 34.000.000

Cànon d'abocament 70 850.000 59.500.000

Emissions fugitives de CO2 90 133.355 12.001.926

TOTAL 105.501.926   

ESTIMACIÓ D'INCREMENT DE COSTOS A L'ABOCAMENT

Taula 56. Increment previst de costos operacionals d’abocament pel 2035 (Elaboració pròpia). 

 

Taula 55. Comparació  de sistemes de tractament de residus actual i el previst a partir de 2035  (E.Pròpia). 
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Comparant els resultats presentats en les taules 56 i 57, l’increment de costos 
operacionals estimat pels propers anys, fan que el model actual de gestió de residus 
sigui insostenible a llarg termini sobretot des del punt de vista econòmic, pensant que 
donar continuïtat al sistema actual implicaria un augment en els costos 
d’explotació i futures inversions que haurien d’assumir els ciutadans per fer viable 
la gestió dels residus generats a nivell municipal i metropolità [16].   
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17. REQUISITS URBANÍSTICS DELS PARC AMBIENTAL  

La finalitat del present document per a la implantació d’un Parc Ambiental de 
Tractament Avançat de Residus  i Economia Circular al municipi de Masquefa, 
presenta una proposta inicial d’ubicació i l’emplaçament (veure Plànols), la 
infraestructura i les condicions tècniques i ambientals necessàries pel 
desenvolupament de les activitats proposades en el mateix, com a pas previ a la 
tramitació urbanística necessària segons el que prescriu el Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística i l’art 
48 del  Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2010, de 3 d’agost), així com la Llei 3/2012, 
del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme. 

A tal efecte caldrà desenvolupar, a banda del present EAT, un Projecte de modificació 
del planejament urbanístic que modifiqui la classificació urbanística de l’àmbit 
proposat pel desenvolupament de les activitats de Tractament de Residus, que 
permeti construir una sèrie d’instal·lacions amb l’objectiu final d’aconseguir un procés 
global de residu zero emissions zero. A tal efecte caldrà, a títol orientatiu, desenvolupar 
la següent documentació:  

a) Memòria justificativa de l’actuació, la seva finalitat i la seva adequació als 
requisits exigits per la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desplega i a les 
determinacions del plantejament territorial, sectorial i urbanístic aplicables, amb 
el grau de precisió necessari que permeti apreciar aquesta adequació. 
 

b) Plànols a escala adequada relatius a l’emplaçament i la situació precisos de la 
finca o finques on es projecta l’actuació, amb indicació de la seva referència 
registral i cadastral, la seva extensió i la superfície ocupada per l’activitat i les 
obres existents i previstes. 
 

c) Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per dur a 
terme l’actuació, amb indicació dels existents i dels que calgui implantar, 
incloses les obres de connexió corresponents. 
 

d) Estudi d’impacte i integració paisatgística, elaborat de conformitat amb la 
legislació sobre protecció, gestió i ordenació del paisatge. 
 

e) Altres estudis sectorials sol·licitats per les administracions competents.  
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A la taula es presenta una primera estimació sobre la superfície necessària de sòl net 
per a la implantació de les plantes de tractament i els edificis administratius.  
 

TIPUS DE PLANTA   Superfície neta (m2) %  
Pretractament i condicionament de residus  12.600 2,8% 
Planta transferència  8.000 1,8% 

Planta bioassecatge  8.000 1,8% 

Planta preparació CDR 14.000 3,1% 

Planta valorització material 1 62.500 13,7% 
Planta valorització material 2 27.500 6,0% 

Planta valorització material 3 10.000 2,2% 

Planta carbonatació 24.000 5,3% 

Planta digestió anaeròbia compacta 15.000 3,3% 
Planta Fracció Vegetal 30.000 6,6% 

Planta de pel·letització i productes energètics biogènics 98.000 21,4% 

Dipòsit controlat temporal  145.000 31,7% 

Edificis administratius i altres 2.500 0,5% 
Total superfície neta estimada 457.100 100,0% 
(*) No s'han considerat: vials i infraestructures, zones verdes ni cessions urbanístiques. 

 

17.1. LEGISLACIÓ SECTORIAL APLICABLE  

A banda de la legislació sectorial aplicable cal fer una menció especial als Plans 
Sectorials i Territorials existents  la zona.  

 
Intervenció Ambiental 

o Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats.  

o Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració 
ambiental.  

o Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de 
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos.  

o Llei 13/2001, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l'Administració Ambiental.  

o Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de 
modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de 
la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, d'accés motoritzat al medi 

Taula 57. Estimació superfícies netes de les instal·lacions proposades (Elaboració pròpia). 
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natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats 
d'incidència ambiental.  

o Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en 
el procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que 
s’efectuïn amb aportació de terres procedents d’obres de la construcció.  

Impacte ambiental 

o Llei 6/2010 - Avaluació d'impacte ambiental de projectes. Modificació del text 
refós de la Llei d'Impacte Ambiental de projectes, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/2008, d'11 de gener.  

o Reial Decret 1/2008, d’11 de gener, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes.  

o Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i 
programes en el medi ambient.  

o Llei 6/2001, de 8 de maig, de modificació del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 
28 de juny , d'Avaluació d'Impacte Ambiental.  

o Decret 114/1988, de 7 d’abril, de l’avaluació de impacte ambiental de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya.  

o Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de Juny, d'Avaluació d'Impacte 
Ambiental.  

o Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, publicada al BOE núm 
296 de11 de diciembre de 2013, que substitueix el “RDLeg 1/2008, de 11 de enero”.  

 
Territori i paisatge 

o Reial Decret 2994/1982, de 15 d'octubre, sobre restauració de l'espai natural 
afectat per activitats extractives.  

o Llei12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.  
o Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.  
o Real Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel que es regulen les emissions sonores 

en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure.  
o Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.  
o DECRET 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 

8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i 
informes d'impacte i integració paisatgística.  
 
Aigua 
 

o Llei 29/1985, de 2 de agost, d'aigües.  
o Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la 

Llei d'Aigües.  
o Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 

legislació en matèria d'aigües de Catalunya.  
o Reial Decret-Llei 4/2007, de 13 d'abril, pel qual es modifica el text refós de la Llei 

d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.  
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Urbanisme 
 

o Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme.  
o Decret 305/2006 de 18 de Juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 

d'urbanisme.  
o Text Refós de la Llei d’Urbanisme Consolidat, amb les modificacions introduïdes 

per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i per la Llei 7/2011, 
del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

o Decret 62/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística.  
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18. CONCLUSIONS 

Un cop estudiades totes les alternatives possibles a la disposició de residus a la 
Comarca de l’Anoia i vistes les valoracions a criteri de l’equip de treball, sobre quines 
haurien de ser a grans trets les instal·lacions necessàries que acompleixin amb els 
criteris específics que marca la Unió Europea en matèria de gestió de residus i ja 
aplicats en altres països d’Europa, es recomana la construcció d’un Parc d’Economia 
Circular per al Tractament Avançat de Residus mitjançant prioritàriament la 
valorització material i energètica dels mateixos, per apropar-nos a l’objectiu de “residu 
zero i emissions zero”. Es proposa la implantació d’aquesta instal·lació en l’àmbit dels 
terrenys proposats en el present document i ubicats al terme municipal de Masquefa, 
essent a priori un espai idoni des dels punts de vista d’accessibilitat, proximitat a les 
vies de comunicació i a les infraestructures de tractament de residus existents 
(Abocador de Can Mata  i Ecoparc 3) així com de les característiques de situació 
geogràfica, ambientals, hidrogeològiques i urbanístiques.  
 
 
Amb tot l’analitzat anteriorment, així com amb la documentació presentada, memòria, 
plànols i d’altres documents de que consta el present document, aquest és l’informe 
per a l’ESTUDI D’ALTERNATIVES A LA DEPOSICIÓ DE RESIDUS A LA COMARCA DE 
L’ANOIA  que excepte error ocult o omissió emeto a petició de l’Ajuntament de 
Masquefa. 
 
 
Barcelona, a 19 de setembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
Dr. Enginyer Oriol VILASECA I VIDAL  
VILASECA CONSULTORS SLP  
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