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1. CONTEXT 

Aquest informe ambiental acompanya a la Revisió del Programa Metropolità de Gestió de 
Residus Municipals 2009-2016. El seu objectiu és valorar la implicació d’aquesta revisió en 
els diferents vectors ambientals. Per tant, el document es composa de tres parts. La primera 
és una diagnosi ambiental on s’explica la situació actual del territori metropolità i de cada 
vector ambiental en referència al tema que ens ocupa de la gestió dels residus. En segon 
lloc, s’estableixen uns objectius ambientals genèrics envers als quals la Revisió hauria de 
dirigir-se. En tercer lloc, es valora el grau de contribució de la Revisió del Programa en els 
objectius ambientals establerts. 

La Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’Avaluació ambiental de plans i programes especifica que els 
programes de gestió de residus municipals han de ser sotmesos a avaluació ambiental. 
També ho han de ser les modificacions d’aquests programes que puguin tenir efectes 
significatius sobre el medi ambient si són exigits per una disposició legal o reglamentària o 
per acord de Govern que constitueixin modificacions substancials a estratègies, directrius, 
propostes o cronologia sempre que produeixin diferències apreciables en les 
característiques dels efectes previstos sobre el medi ambient. Recentment, s’ha aprovat la 
Llei 21/2013 d’avaluació ambiental però es deixa un període d’un any perquè les comunitats 
autònomes s’hi adaptin, per tant, el marc vigent és encara la Llei 6/2009. 

El Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals, així com la seva revisió, 
constitueix el Pla d’Actuació Metropolità en matèria de tractament de residus, competència 
pròpia de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de conformitat amb la Llei 31/2010, del 3 
d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Tanmateix, l’AMB elabora el PMGRM d’acord amb les competències establertes pels ens 
locals en el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de residus de Catalunya, i d’acord amb el Programa de Gestió de Residus 
municipals de Catalunya. 

D’acord amb el contingut i naturalesa de la revisió, aquesta no requereix avaluació ambiental 
i tampoc la normativa específica la necessitat de fer un informe ambiental. Tanmateix l’AMB 
ha volgut emmarcar la Revisió en un context ambiental més ampli més enllà de la 
perspectiva dels residus sota la qual es fa el Programa i la Revisió. A més, s’ha de tenir en 
compte que en aquest moment l’Agència de Residus de Catalunya està en procés 
d’elaboració del Programa de Residus i Recursos de Catalunya, el qual forçosament respon 
als nous objectius establerts per la Unió Europea en la Directiva Marc de Residus i sobretot 
en el VII Programa d’acció en Medi Ambient, que pivota el residu com recurs i l’obligatorietat 
de les recollides selectives dels materials i no de les fraccions de residus. Aquestes noves 
directrius suposaran per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’elaboració d’un nou 
programa de residus, del qual es valorarà la seva subjecció o no a l’avaluació ambiental. 

En tot cas, per la pròpia temàtica ja es tracta d’un Programa amb caràcter plenament 
ambiental. La definició d’un Programa per gestionar els residus municipals que es generen 
en un territori té una vocació de resoldre una problemàtica ambiental derivada del consum 
de recursos i la pròpia activitat humana; i una Revisió del Programa valora precisament el 
grau d’avanç que s’ha fet en el període transcorregut des que aquest ha entrat en vigor. 
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La generació de residus és un producte de l’activitat humana que sovint es mostra vinculada 
a l’economia. Amb el sistema econòmic actual, una major capacitat de consum implica 
generalment una major generació de residus. Per aquesta vinculació i pel cada cop major 
reconeixement de les limitacions de recursos que el planeta ofereix i grau d’explotació 
d’aquests, cada cop es parla més de la necessitat d’avançar cap a una desmaterialització de 
l’economia. Cal avançar cap a un ús més eficient dels recursos que permeti un major 
aprofitament i una menor generació d’externalitats, entre elles dels residus. 

El cas dels envasos és segurament un dels principals reptes de futur a afrontar per ser el 
que més ha crescut en les darreres dècades malgrat sembla que està canviant la tendència. 
L’avanç en tecnologies ha permès la descoberta i posada de funcionament de gran quantitat 
de materials, alhora que la globalització ha permès la distribució de productes arreu i s’ha 
avançat cap a una societat de consum. Després de l’extensió de l’ús d’embalatges i 
productes envasats, s’han fet els primers passos per reduir aquesta generació, com és 
l’eliminació de les bosses de plàstic d’un sol ús o el fet de que es torni a parlar de la 
necessitat d’implementar de nou sistemes de dipòsit-devolució-retorn que permetin una 
major reutilització dels envasos i redueixin les necessitats de reciclatge. 

A dia d’avui però l’atenció se centra en la matèria orgànica, de la qual recuperació s’ha 
incrementat en els darrers anys i cal seguir incrementant per donar compliment als objectius 
de valorització, i en el tractament que permeti obtenir com a producte un compost d’alta 
qualitat per poder ser utilitzat com a fertilitzant del sòl. 

Tanmateix queda molt camí per recórrer perquè la problemàtica dels residus no es pot 
abordar només des del punt de vista finalista de la gestió un cop ja s’han generat. La 
prevenció és el primer punt en la jerarquia i aquesta requereix no només de l’administració 
gestora i de la implicació dels ciutadans sinó d’un plantejament integrat que valori tot el cicle 
de vida i d’una aproximació dirigida cap als sistemes de producció. En altres paraules, no es 
generarien tants residus municipals si els productes de consum no portessin incorporats 
tants envasos i embalatges. 

És fonamental doncs incidir en la prevenció de la generació de residus a tots els nivells, des 
del sistema productiu fins al ciutadà. Més enllà d’això, un cop els residus ja estan generats 
cal gestionar-los correctament. En aquest sentit, cal destacar el gran avanç que s’ha realitzat 
en els darrers 40 anys en aquest àmbit. El que havia estat un problema de salubritat a les 
ciutats, amb problemes de contaminació de sòls i aigües i afectació directa a la salut de la 
població, va ser abordat de manera conjunta inicialment portant-los a abocadors controlats 
com el del Garraf. I també s’ha avançat molt des d’aleshores. S’han implementat les 
recollides selectives de diferents fraccions per fer-ne un tractament específic de reciclatge, 
compostatge o recuperació, però no només això, la fracció RESTA que no és segregada en 
origen ara es deriva majoritàriament als ecoparcs, on es fa un triatge de les fraccions encara 
aprofitables i s’estabilitza el rebuig, previ al tractament finalista. I d’acord amb la nova 
jerarquia de gestió que imposa la Directiva Marc de Residus, abans que la deposició 
controlada es prioritza la valorització energètica dels residus. 

L’avanç realitzat en l’àmbit de l’AMB és molt significatiu, però segueix havent-hi molt camí 
per recórrer en la prevenció, el tractament de totes les fraccions o materials, la reducció dels 
impropis, la gestió eficient de la fracció RESTA, en l’educació per la sostenibilitat en matèria 
de residus, la gestió del rebuig, etc. El Programa metropolità de Gestió de Residus 
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Municipals aborda precisament els aspectes pendents en la gestió de residus en aquest 
àmbit. I la Revisió valora com estem avançant en aquest sentit. 
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2. DIAGNOSI 

2.1. Residus municipals 

Durant l’any 2012 es van generar 1,4 M de tones de residus municipals a la AMB, amb una 
generació per càpita de 1,19 kg/hab i dia. La generació de residus municipals a la AMB es 
redueix des de 2008 tot i l’increment de població del 1,2%. 

De mitjana, un 34,97% dels residus municipals es recull selectivament. 

Dels residus recollits selectivament, una tercera part són orgànics, i un 17% paper i cartró, 
11% vidre i 11% voluminosos, com a fraccions principals en pes. Destaca el descens de la 
recollida de paper i cartró i de voluminosos en els darrers anys, en part a causa de la crisi 
econòmica, que afavoreix el reaprofitament dels recursos materials i els circuits alternatius 
de recuperació de materials. 

Figura 1: Evolució de les fraccions bàsiques de rec ollida selectiva 

 

Font: Àrea Metropolitana de Barcelona 

 

La gestió dels residus municipals en l’àmbit de la AMB es fa d’acord amb el Programa 
Metropolità de Gestió de Residus Municipals 2009-2016, objecte de revisió i d’acord als 
objectius del PROGREMIC. 

La recollida de residus domèstics i comercials realitzada pels Ajuntaments es fa mitjançant 
contenidors majoritàriament, tot i que existeixen recollides específiques per certes fraccions. 
Un 13% de la recollida selectiva es fa a través de deixalleries. 

El tractament principal de la fracció RESTA ha esdevingut el tractament mecànic i biològic 
(79%), manifestant-se un canvi important en la darrera dècada en l’augment del reciclatge i 
del compostatge i la valorització energètica previ tractament i sobretot en la gran reducció de 
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la disposició de residus en dipòsit controlat. Un 10% de la fracció RESTA segueix anant 
directament a valorització energètica  i un 11% a deposició controlada. 

A les plantes de tractament metropolitanes s’han tractat prop de 1 M tones de residus 
domèstics el 2012, dues terceres parts s’han dirigit a tractament mecànic i biològic, i un 20% 
a les plantes específiques de tractament de les fraccions principals de recollida selectiva 
(vidre, paper i cartró i envasos). La valorització material a la AMB ( considerant la recollida 
selectiva) i la fracció de RESTA que es dirigeix a tractament mecànic-biològic, suposen un  
86% dels residus. Un 8,5% dels residus municipals es destina a valorització energètica.  

Cal tenir present que la gestió dels residus municipals també genera una fracció residual de 
rebuig de les plantes. Pel cas de l’AMB es tracta de 325.191 tones que reben com a destí la 
deposició controlada. 

 

2.2. Energia 

El consum d’energia final a l’AMB s’ha situat entorn als 51.595 GWh1 anuals fet que suposa 
una reducció respecte als anys anteriors (12% respecte al 2005) i que contrasta amb 
l’increment de població. En aquest sentit, el consum d’energia per càpita també s’ha reduït 
en aquest període, a una taxa anual del 3%. 

Un 40% d’aquest consum correspon als combustibles líquids (gasolina, gasoil d’automoció i 
calefacció i fueloil), el 31% d’electricitat, el 27% gas natural i un 2% GLP (butà, propà i 
mescla). 

El consum d’electricitat venia d’una tendència de creixement sostingut però al 2008 es va 
iniciar un període de reducció degut a l’efecte de la crisi. En el sector on el consum s’ha vist 
més reduït és en l’industrial. 

En el cas del consum de gas natural s’observa una evolució similar, però amb un inici de la 
reducció del consum anterior, sobretot en el sector industrial que és on la crisis econòmica 
ha tingut un efecte més important. 

Per altra banda, s’estima una baixada del consum d’hidrocarburs associada principalment a 
la disminució dels combustibles del transport, i també s’ha reduït el consum de GLP 
segurament degut a la potenciació de canvis de combustible. 

L’energia elèctrica que es consumeix en aquest territori prové del mix de generació 
espanyol, que en els darrers anys ha tingut la següent composició: 

  

                                                

1 Dada del 2010, última dada disponible per a totes les energies finals (electricitat, gas natural , GLP i derivats del 
petroli) 
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Figura 2: Evolució del mix elèctric espanyol  

 
Font: Barcelona Regional a partir de les dades facilitades per REE 

Com es pot veure a la figura anterior, les energies renovables han incrementat la seva 
presència consolidant-se entorn al 30% molt impulsades per la generació eòlica i hidràulica 
tot i que en els darrers anys també l’energia solar ha experimentat un fort increment. 

Respecte als sistemes de generació convencionals, els cicles combinats van incrementar la 
seva presència al mix, sobretot en detriment del carbó, però els darrers anys s’ha tornat a 
invertir aquesta tendència. 

L’AMB és un territori energèticament dependent. Tot i això, part de la generació d’energia  
elèctrica necessària es produeix a l’AMB. Al 2012, un 41% de la demanda d’energia 
elèctrica es va poder cobrir amb l’energia que es genera en aquest territori. 

La generació energètica en grans centrals de producció permet cobrir pràcticament un 30% 
del consum elèctric de l’AMB, amb una potència instal·lada de centrals de cicle combinat de 
2.591 MW. 

Per altra banda, hi ha un important nombre de petites instal·lacions de generació d’energia 
distribuïdes pel territori, que també contribueixen a l’autoproducció (pràcticament en un 8% 
del consum elèctric).  

La generació distribuïda inicialment estava constituïda fonamentalment per instal·lacions de 
cogeneració, però la modificació del marc normatiu va fer que progressivament altres tipus 
d’instal·lacions com les corresponents a la gestió de residus o les d’aprofitament de recursos 
renovables s’incorporessin al sistema de generació de l’AMB. En termes de producció 
elèctrica, la generació d’origen residual s’ha anat incrementant fins assolir el 44,7% de la 
generació distribuïda a l’AMB. 

Al 2010 les instal·lacions que estan associades a la gestió de residus suposaven un 2,1% de 
les instal·lacions de generació distribuïda, que representen un 23% de la potència instal·lada 
d’aquestes i tenen una generació elèctrica de 270 GWh. 
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Figura 3: Evolució de la potència instal·lada a les  instal·lacions de generació distribuïda a 
l’AMB  

 
Font: Barcelona Regional a partir de les dades facilitades per l’ICAEN 

 

La generació d’energia en les instal·lacions de gestió de residus de l’AMB és de 232.412 
MWh com es pot veure en la taula següent: 

Nom instal·lació 
Residus 

tractats (Tn) 

Biogàs produït 

(Nm
3
) 

Energia cogenerada 

(MWh) 

Consum energètic 

(MWh) 

BM DHC Marina Zona Franca n.a. - 11.929 1.776 

Ecoparc 1 227.804 5.209.117 12.609 21.661 

Ecoparc 2 245.243 10.914.459 24.498 17.503 

Ecoparc 3 186.243 0 n.a. (*) 5 

Planta Valorització Energètica 85.117 n.a. 144.530 28.704 

Dipòsit Controlat Garraf n.a. 35.320.071 50.775 1.559 (**) 

Total 744.408 51.443.647 232.412 40.728 

(*) El promig dels darrers anys és de 868 MWh 
(**) Referit al consum dels serveis auxiliars 

Font: Àrea Metropolitana de Barcelona, dades 2012 

A continuació a la següent taula es mostra una descripció de les característiques de les 
instal·lacions de producció elèctrica a les instal·lacions de residus de l’AMB. 

Nom instal·lació Característiques instal·lació 

BM DHC Marina Zona Franca BCN 

Utilitza com a combustible principal biomassa. La biomassa potser 

procedent de cultius energètic; de residus de les activitats agrícoles 

o de jardineria, o de residus d’aprofitament forestal i altres 

operacions silvícoles en les masses forestals i en els espais verds 

Ecoparc 1 
Els Ecoparcs utilitzen com a combustible principal el biogàs generat 

en digestors emprant algun dels següents residus: residus 

biodegradables industrials, llots de depuradora d’aigües urbanes o 

industrial, residus sòlids urbans, residus ramaders, agrícoles i uns 

altres pels quals s’apliqui el procés de digestió anaeròbia, tant 

individualment com en codigestió. 

Ecoparc 2 

Ecoparc 3 

Planta Valorització Energètica Utilitza com a combustible principal residus sòlids urbans 
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Dipòsit Controlat Garraf Utilitza com a combustible principal el biogàs de l’abocador. 

Font: Àrea Metropolitana de Barcelona, dades 2012 

En termes de generació d’energia, també cal parlar de la generació distribuïda d’altres tipus 
d’energia especialment l’energia tèrmica (instal·lacions solars tèrmiques, cogeneració amb 
auto producció de calor per processos industrials o altres instal·lacions més singulars). El 
conjunt de sistemes de generació distribuïda de l’AMB va suposar l’aprofitament de 893 
GWh de calor al 2010, fet que va suposar un estalvi en consum d’altres combustibles. Un 
8% del calor residual aprofitat s’associa a la gestió de residus. 

Per tal d’aprofitar l’energia tèrmica en els darrers anys s’han començat a implantar sistemes 
de climatització centralitzada  per millorar l’eficiència energètica i l’aprofitament dels 
recursos renovables i residuals. A l’AMB hi ha quatre experiències. Des del punt de vista que 
ens ocupa cal destacar el sistema de District Heating & Cooling del Fòrum-22@, on 
s’aprofita la calor residual de la planta de valorització energètica de residus del Besòs, i el de 
la Zona Franca i l’Hospitalet, on es valoritza energèticament la biomassa procedent de les 
restes del manteniment de Parcs i Jardins de Barcelona. 

El sistema del Fòrum-22@ constitueix la xarxa de DHC més extensa i de major capacitat de 
tot l’Estat espanyol, subministrant principalment els àmbits del Fòrum i del Poble Nou. Al 
2011 hi havia 68 edificis connectats (631.000 m2). Té capacitat de generació de 44,6 MW de 
calor i 69,2 MW de fred i l’energia residual recuperada en la valorització és de 30 MWth. 
Amb aquest sistema s’estima un estalvi energètic de 61,9 GWh/any. 

Figura 4: Xarxa de calor i fred del Fòrum-22@ 

Font: Districlima 

 

Pel sistema de la Zona Franca, que preveu aprofitar en el futur el fred residual de la 
regasificadora del Port de Barcelona, s’estima un potencial estalvi energètic d’energia fòssil 
de 67 GWh, una capacitat de generació de calor de 2 MWe i 6 MWth precedent de la 
biomassa i 30 MW de capacitat de generació de fred residual de la regasificadora. 
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2.3. Canvi climàtic 

El Pla d’Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l’Aire de Barcelona 2011-2020 estima per la 
ciutat de Barcelona unes emissions de 2,51 tn/hab i any i una distribució d’emissions per 
fonts i sectors com es mostra en els gràfics següents: 

Figura 5: Distribució de les emissions de GEH de Ba rcelona per fonts i per sectors (2008) 

 

Font: PECQ 2011-2020 

 

Com es pot veure, el 80,1% de les emissions de GEH de Barcelona van tenir el seu origen 
en el consum energètic de la mateixa ciutat, mentre que el 19,9% restant van estar 
relacionades amb el tractament dels residus municipals (8,1%) i l’activitat portuària i 
aeroportuària (11,8%). 

Es disposa de les dades d’emissions de CO2 del territori de l’AMB relatives al consum 
energètic, que com s’ha vist és el responsable principal de les emissions de GEH a la ciutat. 

Les emissions de CO2 derivades del consum energètic  d’electricitat, gas natural, GLP i 
combustibles líquids a l’AMB s’ha reduït a un 31,% entre 2005 i 2010, quan les emissions 
van ser de 11,6 Mtn CO2. Aquest fet ha estat principalment gràcies a la millora del mix 
elèctric, ja que la producció d’electricitat s’ha fet amb millors tecnologies (p.e. centrals de 
cicle combinat) i amb més aportació de renovables. En conjunt, la producció unitària 
d’electricitat va emetre un 53% menys d’emissions de CO2 en aquest període. Al 2010 les 
emissions derivades del consum d’energia per càpita van ser de 3,61 tn CO2/hab. 

Figura 6: % Evolució de les emissions de CO 2 per habitant per consum energètic a AMB 
[tnCO 2/hab] 

 

Font: Barcelona Regional amb dades d’ICAEN (electricitat i gas natural) i estimades (GLP i comb. líquids). 
Dades elèctriques de 2009 i 2010 provisionals 
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En relació a les emissions derivades del sector de 
específic de la petjada de carboni de la 
que s’annexa com a un dels documents de la revisió del PMGRM 2009

Les fraccions de residus i instal·lacions considerades en aquest estudi es mostren en la 
figura següent. Queden fora dels límits de
deconstrucció de les instal·lacions, la recollida de residus municipals i contenidors de 
recollida de residus i el cicle de vida dels productes abans d’esdevenir residus.

Figura 7: Fraccions de residus i instal

 

Font: Petjada de carboni de la gestió dels residus. Revisió PMGRM 2009

 

La petjada de carboni total de la gestió dels residus al 2011 (quan es va generar 1,5 M tn de 
residus) va ser de 321.458 tn CO
representa menys d’un 3% de les emissions de GEH derivades del consum energètic a 
l’AMB. 

La petjada de carboni total és el resultat d’agregar els impactes generats (directes i 
indirectes) i els impactes evitats gràcies a la valorització material i energètica dels residus.
diagrama de fluxos en aquest escenari 2011 es mostra a la figura següent:
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En relació a les emissions derivades del sector de residus , cal dir que s’ha fet un estudi 
específic de la petjada de carboni de la gestió i tractament dels residus municipals de l’AMB 
que s’annexa com a un dels documents de la revisió del PMGRM 2009-2016.

Les fraccions de residus i instal·lacions considerades en aquest estudi es mostren en la 
figura següent. Queden fora dels límits del sistema la construcció, manteniment i 
deconstrucció de les instal·lacions, la recollida de residus municipals i contenidors de 
recollida de residus i el cicle de vida dels productes abans d’esdevenir residus.

de residus i instal ·lacions considerades en el sistema d’estudi

Petjada de carboni de la gestió dels residus. Revisió PMGRM 2009-2016 

La petjada de carboni total de la gestió dels residus al 2011 (quan es va generar 1,5 M tn de 
ser de 321.458 tn CO2 eq i la petjada relativa de 215 kg CO

representa menys d’un 3% de les emissions de GEH derivades del consum energètic a 

La petjada de carboni total és el resultat d’agregar els impactes generats (directes i 
tes) i els impactes evitats gràcies a la valorització material i energètica dels residus.
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Les fraccions de residus i instal·lacions considerades en aquest estudi es mostren en la 
la construcció, manteniment i 

deconstrucció de les instal·lacions, la recollida de residus municipals i contenidors de 
recollida de residus i el cicle de vida dels productes abans d’esdevenir residus. 

lacions considerades en el sistema d’estudi  

 

La petjada de carboni total de la gestió dels residus al 2011 (quan es va generar 1,5 M tn de 
eq i la petjada relativa de 215 kg CO2 eq/tn. Això 

representa menys d’un 3% de les emissions de GEH derivades del consum energètic a 

La petjada de carboni total és el resultat d’agregar els impactes generats (directes i 
tes) i els impactes evitats gràcies a la valorització material i energètica dels residus. El 



 
 Informe Ambiental de la Revisió del Programa Metrop olità de Gestió de Residus 

Municipals 2009-2016
Desembre 2013

  

15 

Figura 8: Diagrama de fluxos escenari 2011 

 

Font: Petjada de carboni de la gestió dels residus. Revisió PMGRM 2009-2016 

 

 

2.4. Qualitat de l’aire 

La qualitat de l’aire de l’entorn metropolità es troba compromesa com moltes ciutats i 
metròpolis per les concentracions de NO2, PM10 i Ozó, que superen els límits establerts per 
la salut humana marcats per la legislació. 

La superació dels nivells legals en NOx i PM10 va portar al 2006 a la declaració de gran part 
dels municipis metropolitans com a Zones de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric per 
aquests contaminants, i a la conseqüent execució d’un Pla d’Actuacions per reduir aquesta 
contaminació. 

La qualitat de l’aire ha millorat en els darrers anys tot i que per NO2 i PM10 a un ritme molt 
inferior al que seria desitjable per assolir els nivells màxims establerts per la UE. Al 2012 un 
43% de les estacions de mesura de NO2 de la AMB van superar els nivells màxims en 
mitjana anual (en puntes horàries no es van superar), i un 15% de les estacions de mesura 
de PM10 van superar els nivells diaris (les mitjanes anuals no es van superar). Cap estació 
de PM2,5 va superar els llindars. La concentració mitjana anual a la AMB és de 61 µg/m3 de 
NOx, 38 µg/m3 de PM10 i 21 µg/m3 de PM2,5. 
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Els nivells de superació generalment es donen en estacions ubicades a l’aglomeració central 
de l’AMB especialment a la ciutat de Barcelona i els municipis del voltant, degut a que és on 
es concentra la major part de la població i l’activitat de la zona. A més hi ha algunes 
estacions properes a l’eix de l’A2 que també presenten nivells alts de NOx i PM10. 

Figura 9: Mapa de la immissió mitjana de NO 2 a Barcelona i rodalies (2008) 

 

 
Font: Barcelona Regional i PECQ: Pla de l’Energia, el Canvi Climàtic i la Qualitat de l’aire de Barcelona 2011-
2020 
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Figura 10: Mapa de la immissió mitjana de PM 10 a Barcelona i rodalies (2008) 

 

 
Font: Barcelona Regional i PECQ: Pla de l’Energia, el Canvi Climàtic i la Qualitat de l’aire de Barcelona 2011-
2020 

Cal destacar el trànsit viari com la principal contribució a les emissions de gasos d’efecte 
local, que representen més de la meitat de les emissions de NOx i PM10. 

En relació a la gestió de residus, també caldria considerar el transport de residus derivat de 
la recollida i gestió, però més enllà d’això cal destacar la rellevància de les emissions de la 
valorització energètica, no només en NOx i partícules sinó també en altres compostos que  
afecten a la qualitat de l’aire que respirem. 

Figura 11: Paràmetres ambientals de la PVEB 2011 

  Límit legal Valor assolit  unitats 

Partícules* 10 1 mg/m3N 

Carboni Orgànic Total (COT)* 10 1 mg/m3N 

HCl* 10 3 mg/m3N 

HF* 1 0 mg/m3N 

S02* 50 9 mg/m3N 

NOx* 200 135 mg/m3N 

NH3* 10 3 mg/m3N 

CO* 50 33 mg/m3N 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V** 1 0 mg/m3N 

Cd+Tl** 0 0 mg/m3N 

Hg** 0 0 mg/m3N 

Dioxines i furans** 0 0 ng/m3N 
* Mitjana anual de les mitjanes diàries 
** Mitjana de les quatre mesures trimestrals  

Font: Àrea Metropolitana de Barcelona 

0               10               20     25     30     35      40     45      50               60               70               80                                 100          >100 

NO2  (µg/m3): 



 
 Informe Ambiental de la Revisió del Programa Metrop olità de Gestió de Residus 

 

18 

2.5. Soroll 

L’AMB és un territori amb un ampli ventall de situacions acústiques, que van
amb gran qualitat acústica fins a zones amb problemes de contaminació de soroll degut a la 
presència d’un teixit urbà dens i una o vàries grans infraestructures de mobilitat.

La principal font de soroll que afecta als habitants de l’AMB és la
(mobilitat interna, comerç, oci, etc.) amb un 89% de la població exposada a nivells de Lden 
superior als 65 dB(A). Després segueixen les grans infraestructures viàries (6%), el soroll 
ferroviari amb quasi un 1% i per últim el sor

Figura 12: Soroll total: infraestructures + aglomeracions

  Període diürn 

Font: Barcelona Regional  

 

Malgrat que el trànsit urbà sigui 
font de soroll continu, sovint no es percebut com la molèstia més greu
ciutadans, sinó que la percepció es desplaça
un soroll intermitent. Les activitats que aixequen més queixes són les
compressors de frigorífics de comerços,
operacions de recollida dels residus municipals

Les potencials fonts de soroll associades amb la gestió dels residus municipals són la 
disposició dels residus en contenidors, la 

                                                

2 Nota tècnica: impacte acústic dels processos de recollida de residus municipals. Diputació de Barcelona, 2006

Informe Ambiental de la Revisió del Programa Metrop olità de Gestió de Residus 
Municipals 2009

L’AMB és un territori amb un ampli ventall de situacions acústiques, que van
amb gran qualitat acústica fins a zones amb problemes de contaminació de soroll degut a la 
presència d’un teixit urbà dens i una o vàries grans infraestructures de mobilitat.

La principal font de soroll que afecta als habitants de l’AMB és la provinent de l’àmbit urbà 
(mobilitat interna, comerç, oci, etc.) amb un 89% de la població exposada a nivells de Lden 
superior als 65 dB(A). Després segueixen les grans infraestructures viàries (6%), el soroll 
ferroviari amb quasi un 1% i per últim el soroll aeroportuari amb un 0,25%. 

Soroll total: infraestructures + aglomeracions  

 

 el causant del 80 % del soroll que es produeix
font de soroll continu, sovint no es percebut com la molèstia més greu

, sinó que la percepció es desplaça cap a altres activitats puntuals o que generen 
un soroll intermitent. Les activitats que aixequen més queixes són les 
compressors de frigorífics de comerços, les activitats d’oci nocturn i el soroll provocat per les 
operacions de recollida dels residus municipals2. 

Les potencials fonts de soroll associades amb la gestió dels residus municipals són la 
sposició dels residus en contenidors, la recollida dels residus dels conten

Nota tècnica: impacte acústic dels processos de recollida de residus municipals. Diputació de Barcelona, 2006
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L’AMB és un territori amb un ampli ventall de situacions acústiques, que van des de zones 
amb gran qualitat acústica fins a zones amb problemes de contaminació de soroll degut a la 
presència d’un teixit urbà dens i una o vàries grans infraestructures de mobilitat. 

provinent de l’àmbit urbà 
(mobilitat interna, comerç, oci, etc.) amb un 89% de la població exposada a nivells de Lden 
superior als 65 dB(A). Després segueixen les grans infraestructures viàries (6%), el soroll 

 

el causant del 80 % del soroll que es produeix, en ser una 
font de soroll continu, sovint no es percebut com la molèstia més greu per part dels 

altres activitats puntuals o que generen 
climatitzacions i 

les activitats d’oci nocturn i el soroll provocat per les 

Les potencials fonts de soroll associades amb la gestió dels residus municipals són la 
contenidors ubicats al 

Nota tècnica: impacte acústic dels processos de recollida de residus municipals. Diputació de Barcelona, 2006 
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carrer (buidat de contenidors al vehicle de transport – especialment fraccions vidre i 
voluminosos- i neteja de contenidors), el soroll de la maquinària de transport, el 
transvasament de residus entre camions, el que puguin generar els usuaris, i el 
corresponent a les plantes de tractament de residus. 

En relació les plantes com a potencials fonts de soroll cal dir que la pròpia ubicació ja es 
troba per les seves característiques a certa distància de la població. En les imatges que 
segueixen es pot veure com el soroll entorn a la planta de Tractament Integral de Residus 
del Besòs és majoritàriament procedent de la Ronda Litoral, i que més enllà d’aquesta 
influència els nivells de soroll no són molt elevats. 

Figura 13: Nivells de soroll diürn 

 
Font: Modelització acústica entorn Port Fòrum de Sant Adrià, 2013 

 

Figura 14: Nivells de soroll nocturn 

 
Font: Modelització acústica entorn Port Fòrum de Sant Adrià, 2013 
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2.6. Olors 

En la Unió Europea no existeix cap normativa específica sobre contaminació odorífera, però 
determinats Estats Membres han establert regulacions específiques per limitar les emissions 
d’olors. En el cas de Catalunya, s’ha utilitzat un esborrany, sense cap valor jurídic, 
d’avantprojecte de Llei contra la contaminació odorífera (darrera versió novembre 2010). En 
aquest avantprojecte s’identifiquen les activitats amb potencial incidència olfactiva en zones 
sensibles i se les hi aplica un valor límit d’immissió d’olor. Per al cas de les activitats de 
gestió de residus, que tenen un alt potencial odorífer, el valor límit d’immissió és de 3 ouE/m3 
(percentil 98 de les mitjanes horàries al llarg d’un any). 

No obstant això, les olors són un vector que es té en compte en la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de Prevenció i control ambiental de les activitats, i per tant, les autoritzacions i 
llicències ambientals han de contenir els condicionaments tècnics necessaris perquè les 
activitats que puguin produir olors portin un control preventiu i correctiu d’aquestes. 

Les activitats de gestió de residus són potencialment generadores d’olors: plantes de 
tractament mecànic biològic, plantes de compostatge, plantes de valorització energètica, 
dipòsits controlats, plantes de subproductes animals, etc.  

En el marc del Pla de Sostenibilitat Ambiental de l’AMB (PSAMB 2014-2020) s’ha fet un 
estudi d’identificació preliminar de zones potencialment afectades per males olors a la AMB. 
En aquest s’han identificat 368 instal·lacions i 392 activitats potencialment generadores 
d’olors. Les activitats de gestió de residus representen un 30% de les instal·lacions i un 34% 
de les activitats. 

Figura 15: Activitats amb alt potencial odorífer de  la AMB 

 
Font: Odournet  
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En el mapa anterior es pot veure la localització de les activitats amb alt potencial odorífer. 
Un 91% d’aquestes activitats són de gestió de residus. Aquestes activitats es distribueixen 
en les següents tipologies. 

Figura 16: Distribució d’activitats de gestió de re sidus en tipologies 

 
Font: Odournet  

 

Tanmateix cal dir que el fet que siguin activitats potencialment generadores d’olors no 
implica que hagin de generar molèsties. Això dependrà de la distància de la instal·lació als 
receptors, de les mesures de gestió de les olors que es realitzin, de la meteorologia i 
topografia de la zona, de la percepció de la població i de les característiques del receptor. 

En aquest sentit, cal dir que la pròpia ubicació de les plantes de gestió de residus 
generalment se situa a certa distància de la població, però tot i això també s’apliquen 
tractaments específics per a les olors, i també que les instal·lacions de gestió ja disposen de 
sistemes de depuració de l’aire per reduir l’impacte per olors. 

Més enllà de les instal·lacions de tractament, cal dir que hi ha altres focus de la gestió de 
residus que poden ser generadors potencials d’olor. Els residus municipals són el material 
més potencialment odorífer i la seva gestió passa perquè el ciutadà els dipositi 
convenientment en els llocs determinats com a tal, generalment en l’espai públic. 

A l’AMB s’hi ubiquen quatre plantes de tractament mecànic biològic, una planta de 
valorització energètica i dues plantes de compostatge. Des de l’any 2011 l’AMB porta a 
terme un seguiment i control preventiu i correctiu de les olors produïdes a les plantes 
metropolitanes de tractament de residus municipals.  

Els sistemes de control utilitzats per l’AMB són dos: 

1. Control tècnic mitjançant les autoritzacions o llicències ambientals i els programes de 
minimització de l’impacte d’olors a l’entorn de cada planta.  

En aquests últims tres anys s’ha aconseguit que totes i cada una de les plantes 
metropolitanes de gestió de residus disposin del programa de minimització de l’impacte 
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d’olors actualitzat, el qual consta a trets generals d’un protocol de gestió de queixes, un 
seguiment de les portes tancades (per tal d’evitar les molèsties per olors), procediment 
associat al sistema de ventilació i tractament d’emissions gasoses i determinades bones 
pràctiques per minimitzar i evitar les molèsties per olors (descàrrega de FORM, tractament 
mecànic, piles de maduració, túnels de compostatge, etc). 

Des de l’AMB es fan tots els requeriments que siguin necessaris per tal de donar compliment 
estricte al programa de minimització de cada planta, i per tant, per garantir el control 
preventiu i correctiu adient de cada planta. 

2. Protocol de control de les queixes d’olors: es controla el vector olors mitjançant el control 
de les queixes produïdes, visites in situ, informes trimestrals i anuals de les queixes i 
informes específics de determinades queixes. A més a més, per garantir aquest seguiment i 
avaluació correcta de les queixes s’utilitza un programa informàtic específic on es recullen 
aquestes, així com tots els informes realitzats. 

Així mateix, per garantir la transparència i la fluïdesa de la informació i la gestió òptima de 
l’operativa i gestió de les plantes, cada un dels informes s’envia a cada planta i, cas d’ésser 
necessari, es fan requeriments específics on s’estableixen les mesures correctores que 
aquestes han de portar a terme per tal de solucionar les possibles incidències que es puguin 
produir i millorar la seva gestió. Per altra banda, es dóna trasllat dels informes als 
ajuntaments del voltant de la planta, cas que les queixes provinguin d’aquest ajuntament.  

Respecte de les queixes per olors produïdes els tres últims anys, aquestes es concentren en 
les següents plantes: Ecoparc 1 on han disminuït, l’Ecoparc 2 que també han disminuït, 
l’Ecoparc 4 que més o menys s’han estabilitzat i la Planta de Compostatge Torrelles de 
Llobregat que han augmentat. 

  2011 2012 2013 

Ecoparc 1 6 4 2 

Ecoparc 2 53 28 30 

Ecoparc 3 0                  0 0    

Planta Valorització Energètica                    0                  0 0 

Dipòsit Controlat Garraf                    0                  0 0 

Planta de Compostatge 

Torrelles de Llobregat 0                  7 108 

Planta de Compostatge Sant 

Cugat del Vallès 0 0 0 
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2.7. Sòl i subsòl 

Segons el Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, que estableix la relació d’activitats 
potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per la declaració de sòls 
contaminats, les activitats de recollida i tractament de residus, i les de reciclatge són 
activitats potencialment contaminadores del sòl. Per tant, cal que es prenguin mesures per 
prevenir aquest impacte. 

En aquest sentit, cal considerar la gestió dels lixiviats generats per la descomposició i 
transformació dels residus (productes líquids generats per la descomposició anaeròbia dels 
residus municipals). 

La generació de lixiviats en les instal·lacions de gestió de residus municipals de l’AMB es 
mostra a continuació. 

  Lixiviats (m 3) 

Ecoparc 1  47.065 

Ecoparc 2  42.705 

Ecoparc 4 13.387 

Dipòsit Controlat Garraf 49.041 

Gavà  21 

Total 89.791 

Font: Àrea Metropolitana de Barcelona, dades 2012 

En relació a la generació de lixiviats derivats de la gestió dels residus cal tenir en compte 
també la generació que es fa en els dipòsits controlats de residus. En aquest cas, els 
contaminants majoritaris del lixiviat són la matèria orgànica dissolta, bàsicament no 
biodegradable, l’amoni, i en menor proporció altres components solubles a l’aigua. Els 
lixiviats són degudament recollits i controlats mitjançant els sistemes de drenatge instal·lats 
als dipòsits. 

Cal dir que la generació de lixiviats es manté més enllà de la pròpia etapa d’explotació dels 
dipòsits controlats. En el cas de l’abocador de la Vall d’en Joan, al Garraf, es preveu un 
manteniment i control de la instal·lació fins a 30 anys després de finalitzar la seva explotació, 
entre d’altres per tal d’assegurar la gestió dels lixiviats generats a través de la planta 
depuradora de què disposa el mateix dipòsit. 

Encara que amb una altra concepció del sòl, també és adequat en aquest cas parlar del sòl 
en el sentit de l’ús que se li pot donar en superfície. Es tracta d’un recurs limitant en un 
ambient metropolità amb més de 3,5 milions de persones, amb l’activitat econòmica, 
mobilitat i infraestructures que això suposa. Però no només pel desenvolupament urbà sinó 
per la pròpia situació geogràfica en un entorn costaner amb una plana deltaica i diferents 
elements de la serralada litoral que determinen l’orografia de la zona. 

En aquest context, la gestió dels residus no és només un requeriment legal sinó un requisit 
per assegurar la salubritat dels ciutadans i l’entorn. Cal destacar l’evolució històrica en la 
gestió de residus d’aquest àmbit, que inicialment es va focalitzar en la deposició dels residus 
en abocadors i el canvi gradual d’enfocament cap a la valorització energètica, d’acord no 
només amb les directives europees sinó també per un imperatiu de dificultat de trobar espais 
adequats i de magnitud suficient per dipositar la gran quantitat de residus que es generen en 
aquest àmbit. Tant és així que després de la clausura de l’abocador del Garraf i de la 
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deposició en bales a l’antiga argilera Elena de Cerdanyola, actualment no hi ha dins l’AMB 
cap dipòsit controlat en actiu, i s’utilitza l’abocador de Hostalets de Pierola. Tot i això, cal 
destacar l’esforç d’internalització d’infraestructures ambientals que s’ha fet en altres casos, 
com és el cas del Fòrum, que compatibilitza l’espai públic entre d’altres amb l’Ecoparc 3, la 
Planta de Valorització Energètica i la depuradora d’aigües residuals.    
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3. OBJECTIUS AMBIENTALS 

El PMGRM 2009-2016 té quatre objectius fonamentals basats en les prioritats que estableix 
la Directiva Marc de Residus: 

• Mantenir o reduir la generació de residus a l’àmbit metropolità mitjançant accions de 
prevenció. 

• Complementar i optimitzar les instal·lacions de tractament de residus de l’àmbit de 
l’EMSHTR per tal d’arribar a un reciclatge de més del 50% dels residus generats, 
entre la separació feta pels ciutadans i el que es recupera a les plantes de 
tractament. 

• Continuar pel camí, ja iniciat, de garantir el tractament del 100% de totes les 
fraccions dels residus municipals (RM) o assimilables, inclosa la fracció resta. El 
tractament de la fracció resta és fonamental per recuperar-ne els materials 
aprofitables i produir biogàs i compost. 

• Assegurar una gestió estable del rebuig, que prioritzarà la valorització energètica per 
sobre de la deposició, tal com indica la Directiva marc de residus 2008. 

Considerant a més el marc normatiu i planificació vigent, la determinació dels objectius del 
Programa es concreta en: 

PREVENCIÓ 
1 Mantenir o disminuir al màxim possible la generació de residus per assolir 

un creixement “zero” en tones/habitant 

EDUCACIÓ 
PER LA 

SOSTENIBILITAT 

2 Fomentar el canvi d’hàbits i actituds personals proporcionant a la 
ciutadania informació relativa a l’impacte de l’actual model de consum 
sobre el medi ambient 

2.1 Donar a conèixer la tasca que realitza l'EMSHTR i els diferents tipus de 
tractaments de RM 

2.2 Difondre el funcionament de les instal·lacions de tractament de residus 
2.3 Modelar l'acció dels ciutadans de separar els residus en origen per millorar 

la RS  vidre, FORM, P/C i ERE  i l'ús de les deixalleries. Fomentar que es 
corresponsabilitzin amb l'administració pública en la millora de la gestió 
dels residus 

2.4 Donar a conèixer la jerarquia: prevenció, preparació per a la reutilització, 
reciclatge (inclòs compostatge), altres tipus de valorització (com ara, la 
valorització energètica) i per últim l'eliminació 

2.5 Foment del canvi d'hàbits i actituds personals a través de donar a conèixer 
l'impacte de l'actual model de consum sobre el medi ambient. Explicar 
pràctiques quotidianes que suposen un estil de vida sostenible. Repensar 
la necessitat real de determinats béns de consum en relació amb els 
beneficis que efectivament ens proporcionen en relació amb el seu cost 
ambiental i energètic 

2.6 Comunicar de manera organitzada i centralitzada l'oferta en educació 
ambiental relativa a la temàtica dels residus dels 33 municipis de 
l'EMSHTR. Elaborar una guia de recursos metropolitans 

2.7 Oferir als serveis municipals que incloguin les activitats del programa 
metropolità als programes d'activitats escolars i activitats d'educació 
ambiental municipals 

2.8 Donar a conèixer la valorització energètica dels residus: producció de 
biogàs i producció d'electricitat 

RECOLLIDA 
SELECTIVA I 

3 Potenciar la reducció del contingut d’impropis a les diverses fraccions de 
les RS 
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TRACTAMENT 4 Tractar la totalitat de les fraccions de RS següents: ERE, RV i RVOL 
5 Tractar la totalitat de la FORM que es reculli segregadament mitjançant 

plantes de digestió anaeròbica o compostatge 

6 Produir un compost de FORM i un estabilitzat de resta que compleixin les 
característiques definides pel RD 824/2005 de 8 de juliol sobre productes 
fertilitzants 

7 Tractar la totalitat de la fracció resta com a flux primari abans de fer-ne un 
tractament finalista del rebuig 

8 Minimitzar el rebuig generat a les instal·lacions 
9 Garantir la gestió estable del rebuig generat a les instal·lacions 

 

La Revisió del Programa fa una revisió dels seus objectius i fa algunes modificacions a 
aquests, de manera que els objectius s’actualitzen quedant de la següent manera: 

PREVENCIÓ 
1 Mantenir o disminuir al màxim possible la generació de residus per a 

mantenir els nivells actuals de generació per càpita 

EDUCACIÓ 
PER LA 

SOSTENIBILITAT 

2.1 Donar a conèixer la tasca que realitza l'AMB i els diferents tipus de 
tractaments dels residus municipals incloent la prevenció en el model de 
gestió 

2.2 Influir en els hàbits dels ciutadans de separació de residus en origen per 
millorar la recollida selectiva, especialment la de fracció orgànica 

2.3 Estimular la participació corresponsable, fonamentada en la reflexió crítica 
i el coneixement de la força de l'acció combinada entre administració 
pública i ciutadans 

2.4 Donar a conèixer la jerarquia: prevenció, preparació per a la reutilització, 
reciclatge (inclòs compostatge), altres tipus de valorització (com ara, la 
valorització energètica) i per últim l'eliminació 

2.5 Fomentar l'apropiació de les habilitats i competències necessàries per 
actuar constructivament, fent front amb èxit als canvis que afecten al model 
de recollida i tractament de residus mitjançant processos d'aprenentatge 
fonamentats en la reflexió crítica 

2.6 Proposar pràctiques que afavoreixin repensar les decisions de consum 
basades en els beneficis però també en els costos ambientals, energètics i 
les emissions 

2.7 Millorar la coordinació per comunicar de manera harmonitzada l'oferta 
d'educació ambiental relativa a recursos educatius relacionats amb residus 
dels 36 municipis de l'AMB 

2.8 Augmentar el nivell de coneixement sobre els processos d'aprofitament 
dels residus incloent la producció de biogàs, l'aprofitament del compost, els 
subproductes dels rebutjos, etc. 

2.9 Oferir una oferta educativa completa i adaptada als diferents sectors de la 
població 

RECOLLIDA 
SELECTIVA I 

TRACTAMENT 

3 Potenciar la reducció del contingut d'impropis de les diverses fraccions de 
la RS 

4 Tractar la totalitat de les fraccions de la RS següents: ERE, FV i RVOL 
5 Tractar la totalitat de la FORM que es reculli segregadament mitjançant 

plantes de digestió anaeròbia o compostatge 

6 Produir un compost de FORM que compleixi les característiques definides 
pel RD 506/2013 de 28 de juny sobre productes fertilitzants 

7 Tractar la totalitat de la fracció RESTA com a flux primari abans de fer-ne 
un tractament finalista del rebuig 

8 Minimitzar el rebuig generat a les instal·lacions 
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9 Garantir la gestió estable ecoeficient del rebuig generat a les instal·lacions 

 

D’acord amb aquests objectius i la diagnosi ambiental efectuada en el capítol anterior, es 
fixen els següents objectius ambientals per la present Revisió del PMGRM 2009-16: 

RESIDUS 

1 Prevenció de la generació de residus 
2 Millorar l'eficiència dels tractaments i la recuperació de materials, 

i reduir el rebuig a disposició final 

ENERGIA 
3 Reducció del consum energètic i millora de l'eficiència 
4 Incrementar la generació d'energia amb fonts renovables o 

residuals 
CANVI CLIMÀTIC 5 Reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle 

QUALITAT DE L'AIRE 6 Reducció de les emissions de gasos d'efecte local 

SOROLL 7 Prevenció de la generació de soroll 

OLORS 8 Prevenció de la generació d'olors 

SÒL I SUBSÒL 9 Prevenció de l'afectació al sòl i subsòl 
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4. AVALUACIÓ 

En aquest apartat es valora la contribució de la Revisió del Programa Metropolità de Gestió 
de Residus Municipals 2009-2016 als diferents objectius ambientals establerts dividits per 
les temàtiques que estructuraven també la diagnosi. 

Cal dir que l’avanç envers la consecució d’algun objectiu ambiental no sempre és favorable 
a l’avanç en els altres objectius ambientals. Per exemple, la valorització energètica del 
rebuig pot ser favorable envers la deposició controlada des del punt de vista de gestió de 
residus, i per minimitzar el consum de sòl destinat a dipòsits controlats, però té una certa 
afectació a la qualitat de l’aire per l’emissió de gasos d’efecte local. D’aquí precisament la 
importància de la valoració integral dels aspectes ambientals en la gestió. 

Per considerar aquesta intervinculació dels vectors ambientals s’utilitza la següent 
simbologia 

 

       Residus Municipals             Energia                     Qualitat de l’Aire  Canvi climàtic 

Soroll     Olors    Sòl i subsòl  

 

4.1. Residus municipals 

OBJECTIU AMBIENTAL 1. Prevenció de la generació de residus 

L’evolució històrica de la generació de residus municipals a l’AMB mostra primer un 
augment, després una estabilització i recentment una davallada important. En el període 
2006-2012 la generació de residus s’ha reduït un 13.67%, i si considerem la generació de 
residus per càpita la reducció ha estat de 18.49%. 
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Figura 17: Evolució de la generació de residus a l’ AMB 2000-2012  

 

Font: Àrea Metropolitana de Barcelona 

 

L’objectiu de generació per càpita que establia el PROGREMIC per al 2012 en l’àmbit de 
Catalunya era de 1,48 kg/hab i dia, ja al 2007 la mitjana metropolitana era propera a aquest 
objectiu si s’estabilitzava la producció, ja que es trobava per sota de l’objectiu de reducció 
(amb 1,46 kg/hab i dia). Les dades de generació del 2012 van ser de 1,19 kg/hab i dia per 
tant es va assolir amb escreix l’objectiu que establia el PROGREMIC. 

D’acord amb la tendència i la generació dels darrers anys, la Revisió del PMGRM planteja 
modificar el primer dels objectius del Programa relatiu a la prevenció. En el Programa es 
pretenia assolir un creixement “zero” en tones/habitant, però donat que ja no hi ha 
creixement, el que es planteja amb la Revisió és mantenir els nivells actuals de generació 
per càpita. 

Considerant que la tendència actual és a la baixa, aquest objectiu podria ser encara més 
ambiciós i plantejar mantenir la tendència a reduir la generació de residus. Tanmateix, cal 
considerar la rellevància del factor econòmic en la generació de residus. L’actual crisi 
econòmica ha implicat una reducció en el consum i en la generació de residus municipals, i 
per tant, la recuperació econòmica podria implicar un canvi de tendència que fes augmentar 
de nou els residus generats. 

Per tant, la Revisió preveu mantenir el programes de prevenció de cara a que no hi hagi una 
nova pujada de residus quan se surti de la recessió econòmica. El Pla de treball 2013 – 
2016 estableix 22 mesures de prevenció dividides en els subrogrames de prevenció de la 
fracció orgànica, envasos, fracció altres i aspectes generals. 

Malgrat no siguin actuacions que es dirigeixin directament a la prevenció, l’objectiu final de 
l’educació per la sostenibilitat és influir en els canvis de comportament que permetin reduir 
l’impacte de l’home en l’entorn i per tant, també en la prevenció de la generació de residus. 
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En aquest sentit cal dir que la Revisió del PMGRM fa una relació del grau d’assoliment dels 
objectius d’educació ambiental del Programa. Dels 8 objectius, 3 es consideren acomplerts, 
2 parcialment complerts i 3 no són valorables amb dades objectives. Es considera com a 
indicador indirecte del grau d’assoliment d’aquests objectius la valoració que en fan els 
participants, que és d’entre un 8 i un 9. 

Les activitats educatives sobre els residus municipals emmarcades en el programa 
Compartim un futur han tingut de més de 50.000 participants entre setembre de 2009 i 2013, 
sent l’activitat més realitzada les visites guiades a plantes de tractament de residus 
municipals. 

D’acord amb l’avanç que s’ha realitzat des de l’aprovació del Programa, la Revisió del 
Programa fa algunes modificacions en els objectius relacionats amb l’educació ambiental 
respecte el PMGRM 2009-2016. 

Tot això s’emmarca en la recent aprovació del Programa Metropolità d’Educació per la 
Sostenibilitat 2014-2020, que té l’objectiu de la transformació social mitjançant la influència 
en els hàbits, valors i actituds dels ciutadans. 

 

OBJECTIU AMBIENTAL 2. Millorar l'eficiència dels tr actaments i la recuperació de 
materials, i reduir el rebuig a disposició final  

a) Ratis de valorització 

L’activitat de l’AMB en relació a la valorització dels residus municipals es focalitza en la 
Valorització Material Primària, un dels indicadors del Progremic, que es calcula a partir de la 
recollida selectiva bruta, restant els impropis i afegint el material recuperat. D’aquesta 
manera es va més enllà de la recollida de manera selectiva, que és competència dels 
Ajuntaments, i es considera l’eficiència dels tractaments en considerar els impropis la 
recuperació de materials. 

En el Programa es feien dues hipòtesis d’assoliment dels ratis de valorització al 2012 i al 
2016. En la taula següent es pot veure el grau de compliment que hi ha hagut respecte la 
hipòtesi de compliment d’objectius al 2012 (hipòtesi A) i el que es preveu que pugui ser al 
2016 (hipòtesi B) segons les projeccions. 

Per a les projeccions de la valortizació per fraccions en el període 2013-2016 s’ha considerat 
la hipòtesi B de compliment dels objectiu de valorització al 2016 i s’han identificat tres 
escenaris: l’escenari baix, que planteja reducció i estabilització a finals de període, l’escenari 
alt que planteja una estabilització a finals de 2013 i un increment a partir de 2014, i l’escenari 
mig, com a situació intermèdia. 

 

Fracció
% valorització 

2006
% valorització 

2012
Objectiu de 
valorització

Hipòtesi A. Compliment 
objectiu al 2012

Hipòtesi B. Compliment 
objectiu al 2016

vidre 38 56 75

paper i cartró 31 35 75

envasos 12 31 25

matèria orgànica 19 32 55

voluminosos 42 49 20
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Com es pot veure, les fraccions que estan més lluny dels objectius de valorització són paper 
i cartró, i matèria orgànica. En la fracció vidre al 2016 ens trobaríem a un 98% de 
compliment dels objectius. 

Per tant, per al 2016 no es compleixen els objectius de valorització. Caldrà aplicar mesures 
especialment en les fraccions de paper i cartró i matèria orgànica. 

 

b) Objectius del Programa 

Sota l’objectiu ambiental de millorar l’eficiència dels tractaments i la recuperació de materials 
i reduir el rebuig a disposició final, la Revisió del Programa metropolità 2009-2016 es 
planteja els següents objectius: 

• Potenciar la reducció del contingut d'impropis de les diverses fraccions de la RS 
• Tractar la totalitat de les fraccions de la RS següents: ERE, FV i RVOL 
• Tractar la totalitat de la FORM que es reculli segregadament mitjançant plantes de 

digestió anaeròbia o compostatge 
• Produir un compost de FORM que compleixi les característiques definides pel RD 

506/2013 de 28 de juny sobre productes fertilitzants 
• Tractar la totalitat de la fracció RESTA com a flux primari abans de fer-ne un 

tractament finalista del rebuig 
• Minimitzar el rebuig generat a les instal·lacions 
• Garantir la gestió estable ecoeficient del rebuig generat a les instal·lacions 

En relació als objectius del Programa només s’ha realitzat un canvi en el quart punt per la 
necessitat d’ajustar-ho al marc legal. L’objectiu especificat en el Programa era produir un 
compost de FORM i un bioestabilitzat de RESTA com a productes fertilitzants. El RD 
506/2013 de 28 de juny sobre productes fertilitzants no permet l’ús de bioestabilitzat de 
RESTA com a producte fertilitzant, per tant s’ha modificat aquest objectiu en la Revisió. 

A continuació es valora el grau d’assoliment de cadascun dels objectius. 

 

Potenciar la reducció del contingut d'impropis de l es diverses fraccions de la RS 

Al 2012 s’ha assolit una reducció del contingut d’impropis de la fracció FORM, i una 
estabilització dels impropis de les fraccions de vidre i paper i cartró. En els envasos, 
l’evolució no ha estat la desitjada, ja que els impropis han crescut. Per tant, caldrà seguir 
treballant en campanyes de divulgació per canviar la tendència dels impropis especialment 
en la fracció d’envasos. 

 

 

Fracció
% impropis 

2006
% impropis 

2012
Objectiu

Compliment objectiu al 
2012

vidre 2 2

paper i cartró 8 8

envasos 9,7 16,5

matèria orgànica 24,2 17,6
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Tractar la totalitat de les fraccions de la RS (ERE , FV i RVOL) i FORM que es reculli 
mitjançant plantes de digestió anaeròbia o composta tge 

Com es pot veure en la taula següent, ja es tracta la totalitat de les fraccions d’envasos, 
fracció vegetal i FORM. Únicament la fracció de voluminosos no es tracta en la seva totalitat. 
Al 2012 un 13% de la fracció de voluminosos es va gestionar en dipòsit controlat. 

 

Per tant, de cara al futur, caldrà incidir en la gestió de la fracció de voluminosos per tal de 
donar compliment a l’objectiu de tractament del Programa. 

 

Produir un compost de FORM que compleixi les caract erístiques definides pel RD 
506/2013 de 28 de juny sobre productes fertilitzant s 

La gestió de la fracció FORM a l’AMB genera un compost que segons la seva concentració 
de metalls es classifica com a classe B. Es treballa per tal que el compost generat en la 
planta de compostatge de Torrelles de Llobregat pugui assolir la classe A (etiqueta 
ecològica). El compost generat als Ecoparcs 1 i 2 i el de la planta de compostatge de 
Torrelles estan registrats com a fertilitzants. 

El bioestabilitzat de RESTA compleix els límits màxims de metalls admesos, tot i això 
segons la normativa deixa de tenir ús agronòmic. 

Per al compliment de l’objectiu al 2016 caldrà que el compost generat a l’Ecoparc 4 i la 
planta de compostatge de Sant Cugat també estiguin registrats com a fertilitzants. 

 

Tractar la totalitat de la fracció RESTA com a flux  primari abans de fer-ne un 
tractament finalista del rebuig 

L’evolució dels darrers anys mostra una reducció de la fracció RESTA generada i un 
increment molt significatiu de la fracció RESTA tractada.  

  

Fracció
Tractament 

2012
Objectiu de 
tractament

Compliment 
objectiu al 2012

envasos 100% 100%

fracció vegetal 100% 100%

voluminosos 87% 100%

FORM 100% 100%



 
 

 

Figura 18: Evolució tractament RESTA (descomptant neteja viàri a i rebuig de la planta de 
FIRM) 

Font: Revisió del Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals 2009

 

La Revisió de Programa indica que s’ha assolit un 84
Entenem que aquest percentatge assolit es refereix a la fracció RESTA sense considerar
neteja viària i el rebuig de la planta de FIRM, d’acord amb el gràfic anterior.

Les dades mostren com el tractament mecànic i biològic ha esdevingut el principal destí de 
la fracció RESTA generada en els municipis metropolitans, amb un 78%. Un 10% de l
RESTA generada té com a destí 

 

Minimitzar el rebuig generat a les instal·lacions

En l’apartat 3.1.4 de la Revisió del Programa es planteja com a objectiu del Programa el de 
completar i optimitzar les instal·lacions de tractament de residus en l’AMB per tal d’arribar a 
un reciclatge de més del 50% dels residus generats, entre la separació feta pels ciutadans i 
el que es recupera a les plantes de tra
TMB o els Ecoparcs se situa 
compostatge tenen un rebuig promig del 27%, per tant
recuperació de més del 50% dels residus generats.

El rebuig generat en les plantes de tractament s’ha reduït en el
que les dades de 2009 mostren com
mostren un promig entre 32

Aquesta reducció s’ha fet palesa en totes les plantes excep
Biològic de la planta Integral de Valorització de Residus del Besòs. Per tant, caldrà incidir en 
la reducció del rebuig generat per aquest tractament.

En aquest sentit, caldria estudiar si es pot aprofitar la sinèrgia
preveia en aquesta planta, encara que no
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La Revisió de Programa indica que s’ha assolit un 84% del total de la RESTA al 2012. 
Entenem que aquest percentatge assolit es refereix a la fracció RESTA sense considerar
neteja viària i el rebuig de la planta de FIRM, d’acord amb el gràfic anterior.

Les dades mostren com el tractament mecànic i biològic ha esdevingut el principal destí de 
la fracció RESTA generada en els municipis metropolitans, amb un 78%. Un 10% de l

té com a destí la valorització energètica i un 11% la  

Minimitzar el rebuig generat a les instal·lacions   

En l’apartat 3.1.4 de la Revisió del Programa es planteja com a objectiu del Programa el de 
completar i optimitzar les instal·lacions de tractament de residus en l’AMB per tal d’arribar a 
un reciclatge de més del 50% dels residus generats, entre la separació feta pels ciutadans i 
el que es recupera a les plantes de tractament. El promig de rebuig generat a les plantes de 
TMB o els Ecoparcs se situa segons la Revisió entre el 45-47%, i les plantes de 
compostatge tenen un rebuig promig del 27%, per tant, segons la Revisió
recuperació de més del 50% dels residus generats. 

nerat en les plantes de tractament s’ha reduït en el període 2009
mostren com el rebuig generat era d’un 37%, les dades de 2012 

2 i 35%. 

Aquesta reducció s’ha fet palesa en totes les plantes excepte en el Tractament Mecànic i 
Biològic de la planta Integral de Valorització de Residus del Besòs. Per tant, caldrà incidir en 
la reducció del rebuig generat per aquest tractament. 

caldria estudiar si es pot aprofitar la sinèrgia de la mi
preveia en aquesta planta, encara que no en relació a aquest tractament. Es tracta de
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Evolució tractament RESTA (descomptant neteja viàri a i rebuig de la planta de 

 

 

% del total de la RESTA al 2012. 
Entenem que aquest percentatge assolit es refereix a la fracció RESTA sense considerar la 
neteja viària i el rebuig de la planta de FIRM, d’acord amb el gràfic anterior. 

Les dades mostren com el tractament mecànic i biològic ha esdevingut el principal destí de 
la fracció RESTA generada en els municipis metropolitans, amb un 78%. Un 10% de la 

 deposició controlada. 

En l’apartat 3.1.4 de la Revisió del Programa es planteja com a objectiu del Programa el de 
completar i optimitzar les instal·lacions de tractament de residus en l’AMB per tal d’arribar a 
un reciclatge de més del 50% dels residus generats, entre la separació feta pels ciutadans i 

generat a les plantes de 
47%, i les plantes de 

, segons la Revisió s’ha assolit la 

període 2009-2012. Mentre 
el rebuig generat era d’un 37%, les dades de 2012 

te en el Tractament Mecànic i 
Biològic de la planta Integral de Valorització de Residus del Besòs. Per tant, caldrà incidir en 

de la millora que el PMGRM 
en relació a aquest tractament. Es tracta de 
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l’execució de treballs d’adequació de la PVE per adaptar tecnològicament la planta a les 
característiques dels nous residus (PCI diferent de les noves fraccions que caldrà tractar), i 
per augmentar el règim d’operació efectiu de la planta (h/any). El programa preveia 
desenvolupar aquesta actuació entre 2009 i 2012 i el cronograma de la Revisió indica 2008-
2014. 

 

Garantir la gestió estable ecoeficient del rebuig g enerat a les instal·lacions 

La Revisió fa un pas endavant en la millora de l’aprofitament del rebuig especificant noves 
opcions i les prioritats de gestió i destins dels rebuigs generats a les instal·lacions, en funció 
de la composició i propietats de cada rebuig. 

1. Gestió del rebuig com a combustible en noves biorefineries de segona generació 
2. Gestió com a CSR pel seu ús com a combustible en cimenteres 
3. Gestió en la planta de valorització energètica (PVIR-PVE) 
4. Disposició en dipòsit controlat 

El PCI dels rebuigs i la disponibilitat de tractament de les plantes determinaran la quantitat 
de rebuig que es dirigeixi a cadascun dels destins esmentats. És per tant, un aspecte de 
gestió que la Revisió afronta perquè es prioritzi la millor alternativa possible en cada 
moment. 

També en relació al rebuig cal dir que l’argilera Elena es va clausurar al 2011 i el Programa 
preveia una nova restauració amb bales de rebuig que s’ha reconsiderat, donat que es 
prioritza la valorització de materials i energètica abans que la deposició controlada, d’acord 
amb la Directiva Marc de Residus i la priorització de gestió que s’estableix. En aquest sentit, 
la Revisió també planteja la no implementació d’una nova valorització energètica a l’AMB 
donat que les necessitats actuals i previsions no ho justifiquen. S’estan executant les 
millores previstes en la planta de valorització energètica del Besòs. 

 

c) Pla d’Instal·lacions 

La Revisió del Programa en el Pla d’Instal·lacions fa una avaluació de la capacitat disponible 
total (1.2101.800 tn) per fraccions i les necessitats d’ampliació.  

• Envasos. Es considera que hi ha capacitat disponible suficient i les mesures 
previstes en el Programa estan en curs 

• FORM. Donat que hi ha capacitat disponible suficient no s’han previst executar les 
mesures previstes al Programa. Només la planta de compostatge de Sant Cugat ha 
millorat la capacitat sense inversions addicionals. 

• Altres recuperats. S’estan fent millores a la planta de Gavà-Viladecans (previsió 
finalització final 2014) en lloc de fer una nova planta de voluminosos com es preveia 
en el Programa 

• RESTA. Donat que hi ha capacitat suficient no es considera executar la nova planta 
de RESTA prevista en el Programa 

En relació als fluxos secundaris cal destacar que: 
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• S’està fent la millora prevista en la PVIR-PVE 
• No es planteja nous dipòsits de bales després del tancament de l’argilera Elena 
• No es planteja una nova PVE. Es preveu estudiar la viabilitat de fer una nova 

instal·lació que converteixi els rebuigs de major qualitat en combustibles líquids o 
químics 

Per altra banda, el Programa preveia també l’adaptació de l’Ecoparc 1 a la funció educativa i 
la creació de dues deixalleries mòbils i l’impuls de les deixalleries fixes, que ja s’ha fet; i un 
centre d’intercanvi d’objectes entre particulars, que està en curs 

 

4.2. Energia 

OBJECTIU AMBIENTAL 3. Reducció del consum energètic  i millora de l'eficiència 

La reducció en la generació de residus dels darrers anys pot portar implícit un menor 
consum energètic per a la gestió dels residus, si es manté l’eficiència dels tractaments 
actuals. La previsió que es feia en el Programa requeria no només de les infraestructures 
existents sinó de millores de les instal·lacions existents i de noves instal·lacions per poder 
cobrir l’abast dels residus generats. 

A situació d’avui i amb les previsions actuals, la Revisió planteja que algunes d’aquestes 
millores no es facin de moment per innecessàries. És el cas d’una nova planta de RESTA i 
d’una nova Planta de Valorització Energètica. També es planteja no implantar nous dipòsits 
controlats de bales de rebuig d’Ecoparc per prioritzar, d’acord amb la Directiva marc de 
Residus, la valorització energètica envers la deposició controlada. També cal considerar la 
dificultat de trobar localitzacions adequades en un àmbit on el sòl és tant limitant com és el 
de l’AMB. Els rebuigs que hagin de portar-se a deposició controlada, es dirigiran doncs al 
Dipòsit Controlat d’Hostalets de Pierola. 

En el punt anterior s’ha manifestat la necessitat d’incrementar la valorització de les fraccions 
de recollida selectiva i de tractar completament la fracció RESTA. El treball envers aquests 
objectius requerirà de canvis que no necessàriament implicaran una reducció en el consum 
energètic. 

 

OBJECTIU AMBIENTAL 4. Incrementar la generació d'en ergia amb fonts renovables o 
residuals 

La Revisió del Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals 2009-2016 no fa 
menció explícita a aquest tema, però amb el marc que proposa i el context actual es poden 
determinar certs factors que influiran en la generació d’energia amb fonts renovables o 
residuals. 

El primer factor que pot tenir influència és la pròpia generació de residus municipals, que 
farà més o menys necessària la valorització energètica, així com la valorització material que 
s’aconsegueixi. 



 
 Informe Ambiental de la Revisió del Programa Metrop olità de Gestió de Residus 

Municipals 2009-2016
Desembre 2013

 

36 

En segon lloc, d’acord amb la Directiva Marc de Residus i la jerarquia en la gestió de residus 
establerta, es preveu prioritzar la valorització energètica envers la deposició controlada. I la 
Revisió planteja una major valorització energètica gestionant els destins dels rebuigs de les 
instal·lacions segons la priorització establerta (1.Biorefineries de segona generació; 2.CSR 
en cimenteres; 3. Valorització energètica; 4. Deposició controlada). Com s’ha comentat, per 
aquest motiu la Revisió no considera la implantació d’un nou dipòsit controlat de bales a 
l’AMB. A priori, doncs, podria haver-hi un increment de generació d’energia derivat de la 
valorització energètica. 

En aquest sentit, cal dir que d’acord amb les previsions del Programa s’està duent a terme 
una millora de la planta de valorització energètica del Besòs per adaptar-la al poder calorífic 
de les noves fraccions de residus, i per incrementar el seu règim d’operació efectiu, fet que 
també podria implicar una major generació d’energia derivada de la valorització energètica. 

També cal considerar, però, que actualment hi ha un 10% de la fracció RESTA que va 
directament a valorització energètica, i el Programa té l’objectiu de tractar la totalitat de la 
fracció RESTA com a flux primari abans de fer un tractament finalista del rebuig. De manera, 
que es podria esperar que en un futur la quantitat de residus a valoritzar sigui inferior a 
l’actual. 

El context socioeconòmic i polític actual fa plantejar també un nou factor d’influència en la 
generació d’energia amb fonts renovables o residuals, que és el marc normatiu. Amb la nova 
reforma del sector elèctric (Llei 24/2013, de 26 de desembre) es modifica el sistema 
retributiu de la producció d’energia amb fonts renovables, cogeneració i residus – elimina la 
producció d’energia en règim especial-. Per una banda es redueixen les subvencions a la 
generació d’energia per aquests mitjans, per altra banda, imposa una taxa de pagament per 
unitat d’energia generada en fonts fins ara no taxades com són les que ens ocupen. Es 
desconeix el grau d’afectació que pot tenir aquest factor a l’AMB, però la gestió dels residus 
en queda afectada per exemple per les implicacions econòmiques que té en les 
instal·lacions de cogeneració d’energia distribuïda associades als residus. 

 

4.3. Canvi climàtic 

OBJECTIU AMBIENTAL 5. Reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle 

La petjada de carboni de la gestió i tractament de la totalitat de residus municipals de l’AMB 
(incloent fraccions resta, FORM, FV, FIRM, voluminosos, deixalleries, fusta, recollides 
selectives de paper i cartró, envasos lleugers i vidre i altres) per als escenaris 2011, 2014 i 
2016 es mostra a la taula següent. La disminució de residus generats, alhora que el 
increment en les taxes de recollida selectiva i els canvis en les operacions de tractament 
dels residus expliquen la disminució d’un 72% de la petjada de carboni total dels residus 
metropolitans entre els escenaris 2011 i 2016. 

Escenari    Generació residus 
(t)   

 Petjada de carboni 
total (t CO2eq)   

 Petjada de carboni 
relativa (kg CO2eq/t)  

2011  1,507,496   321,458 215 

2014  1,349,378   199,198 148 

2016  1,381,819   90,457 65 



 
 

 

Font: Generació de residus i petjada de carboni dels residus 

Les instal·lacions que més contribueixen a la generació d’impactes són principalment DC i 
PVE que gestionen fracció resta i rebuig d’altres instal·lacions), i en segon terme els 
ecoparcs (especialment per la gran quantitat de residus que generen).
permeten evitar més impactes són les que reben residus recollits selectivament.

Cal destacar que el transport té una contribució menor (< 2%) en el conjunt d’impactes 
generats, que podria augmentar pel fet de fraccionar el rebuig en

Figura 19: Contribució a la petjada de carboni de les difer
(t CO2eq/UF) 

  

Font: Petjada de carboni de la gestió dels 

La petjada de les diferents tipologies de plantes de tractament per tona de residu gestionat 
es pot veure a la figura següent:
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Font: Generació de residus i petjada de carboni dels residus de l’AMB 

Les instal·lacions que més contribueixen a la generació d’impactes són principalment DC i 
PVE que gestionen fracció resta i rebuig d’altres instal·lacions), i en segon terme els 
ecoparcs (especialment per la gran quantitat de residus que generen). 
permeten evitar més impactes són les que reben residus recollits selectivament.

Cal destacar que el transport té una contribució menor (< 2%) en el conjunt d’impactes 
, que podria augmentar pel fet de fraccionar el rebuig en diferents destins.

Contribució a la petjada de carboni de les difer ents instal·lacions i transport

Petjada de carboni de la gestió dels residus. Revisió PMGRM 2009-2016 

La petjada de les diferents tipologies de plantes de tractament per tona de residu gestionat 
es pot veure a la figura següent:  
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Les instal·lacions que més contribueixen a la generació d’impactes són principalment DC i 
PVE que gestionen fracció resta i rebuig d’altres instal·lacions), i en segon terme els 

 Les instal·lacions que 
permeten evitar més impactes són les que reben residus recollits selectivament. 

Cal destacar que el transport té una contribució menor (< 2%) en el conjunt d’impactes 
diferents destins. 

ents instal·lacions i transport  

La petjada de les diferents tipologies de plantes de tractament per tona de residu gestionat 
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Figura 20: Petjada de carboni relativa de cada tipus d’instal

Font: Petjada de carboni de la gestió dels residus. Revisió PMGRM 2009

 

Les vies de gestió del rebuig tenen un paper important en la petjada de carboni dels residus, 
ja que en funció del seu destí poden contribuir a les 
preparació de combustibles a partir de la fracció rebuig po
generats, en evitar que els rebuigs es destinin a DC/PVE i alhora en reduir els impactes 
gràcies a la substitució de combustibles 

La introducció de noves vies de gestió del rebuig en l’escenari 2016 permetria augmentar la 
quantitat de rebuig dels ecoparcs gestionat per vies alternatives a DC/PVE i per tant 
incrementant la quantitat de residu valoritzat.

 

4.4. Qualitat de l’aire 

OBJECTIU AMBIENTAL 6 . Reducció de les emissions de gasos d'efecte

La principal determinació de la Revisió en relació a la qualitat de l’aire és la decisió de no 
implementar una nova planta de valorització energètica a l’AMB, tal i com estava previst en 
el Programa. De fet, no és pròpiament una reducció de les emissions d
actuals però sí una reducció potencial respecte al que podria haver
previst en el Programa. 

Informe Ambiental de la Revisió del Programa Metrop olità de Gestió de Residus 
Municipals 2009

Petjada de carboni relativa de cada tipus d’instal ·lació (Kg CO 2eq/t tractada)

Petjada de carboni de la gestió dels residus. Revisió PMGRM 2009-2016 

Les vies de gestió del rebuig tenen un paper important en la petjada de carboni dels residus, 
ja que en funció del seu destí poden contribuir a les emissions de DC i PVE. En canvi, la 
preparació de combustibles a partir de la fracció rebuig pot permetre reduir els impactes 
generats, en evitar que els rebuigs es destinin a DC/PVE i alhora en reduir els impactes 
gràcies a la substitució de combustibles fòssils. 

La introducció de noves vies de gestió del rebuig en l’escenari 2016 permetria augmentar la 
quantitat de rebuig dels ecoparcs gestionat per vies alternatives a DC/PVE i per tant 
incrementant la quantitat de residu valoritzat. 

. Reducció de les emissions de gasos d'efecte

La principal determinació de la Revisió en relació a la qualitat de l’aire és la decisió de no 
implementar una nova planta de valorització energètica a l’AMB, tal i com estava previst en 

De fet, no és pròpiament una reducció de les emissions de gasos d’efecte local 
actuals però sí una reducció potencial respecte al que podria haver-hi al 2016 considerant el 
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Les vies de gestió del rebuig tenen un paper important en la petjada de carboni dels residus, 
emissions de DC i PVE. En canvi, la 

permetre reduir els impactes 
generats, en evitar que els rebuigs es destinin a DC/PVE i alhora en reduir els impactes 

La introducció de noves vies de gestió del rebuig en l’escenari 2016 permetria augmentar la 
quantitat de rebuig dels ecoparcs gestionat per vies alternatives a DC/PVE i per tant 

. Reducció de les emissions de gasos d'efecte  local 

La principal determinació de la Revisió en relació a la qualitat de l’aire és la decisió de no 
implementar una nova planta de valorització energètica a l’AMB, tal i com estava previst en 

e gasos d’efecte local 
hi al 2016 considerant el 
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També cal destacar com a determinació de la Revisió amb incidència en la qualitat de l’aire 
la gestió i destins dels rebuigs generats a les instal·lacions, prioritzant primer la gestió com a 
combustible de biorefineries de segona generació, i després com a CSR pel seu ús com a 
combustible en cimenteres, prèvies a la valorització energètica i també deposició controlada. 

En aquest sentit, es farà ús d’instal·lacions que no són específiques per a la gestió dels 
residus municipals i que per les seves característiques estan sotmeses a un control 
ambiental periòdic, d’acord amb la normativa de Prevenció i Control Ambiental d’Activitats, 
per garantir entre d’altres el compliment dels límits establerts d’emissions atmosfèriques que 
puguin afectar la qualitat de l’aire local. 

 

4.5. Soroll 

OBJECTIU AMBIENTAL 7. Prevenció de la generació de soroll 

No es preveu que la Revisió del Programa Metropolità de gestió de residus pugui contribuir a 
una major generació de soroll. Per tant, no tindrà afectació al present objectiu ambiental. 

Les instal·lacions de gestió de residus municipals per les seves característiques estan 
sotmeses a un control ambiental periòdic, d’acord amb la normativa de Prevenció i Control 
Ambiental d’Activitats, per garantir entre d’altres el compliment dels límits establerts per la 
normativa i minimitzar el seu impacte ambiental sobre l’entorn. Cal considerar també que 
aquestes instal·lacions es troben ubicades en llocs allunyats de la població per minimitzar 
l’afectació que puguin tenir sobre aquesta. 

 

4.6. Olors 

OBJECTIU AMBIENTAL 8. Prevenció de la generació d'o lors 

La fracció que més impacte té en la generació d’olors és la matèria orgànica. En aquest 
sentit, cal dir que aquesta és la fracció que es troba més lluny d’assolir els objectius de 
valorització establerts en el Programa. Al 2012 es valoritza un 32% d’aquesta fracció quan 
l’objectiu és del 55%. Per tant, hi ha un marge de millora important a aconseguir. 

Tot i això, en els darrers anys s’ha reduït el contingut d’impropis i es tracta la totalitat de la 
fracció de FORM generada. Donat que hi ha capacitat disponible suficient no s’han previst 
executar les mesures previstes al programa per incrementar-ne la capacitat. L’únic aspecte 
que cal remarcar en relació al tractament és el fet de que encara queden algunes plantes 
que han de registrar el compost generat com a fertilitzant. 

Així doncs, l’únic aspecte que podria determinar una diferent afectació en relació a la 
contaminació odorífera és la potencial generació de major quantitat de fracció FORM que 
permeti assolir els objectius de valorització. Cal dir que això no implica més generació de 
matèria orgànica sinó una separació en origen que millora la puresa de la fracció FORM i 
també la de les altres fraccions, especialment la de RESTA que és la que actualment 
absorbeix aquesta matèria orgànica. El grau d’incertesa de com pot afectar això en relació a 
les olors és elevat. Una major segregació en origen podria facilitar una gestió diferenciada 
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entre les fraccions de FORM i RESTA que permetés abordar millor el factor olors en els 
carrers i la recollida de residus municipals, però cal tenir present que el canvi pot no ser 
palpable en la gestió ni a les plantes, com a mínim a curt-mitjà termini. Per tant, no es pot 
determinar quina afectació podria tenir una major valorització de matèria orgànica respecte 
la prevenció de la generació de males olors. 

 

4.7. Sòl 

OBJECTIU AMBIENTAL 9. Prevenció de l'afectació al s òl i subsòl 

La principal contribució de la Revisió del Programa al sòl i subsòl és la determinació de no 
implementar un nou dipòsit controlat de bales de rebuig a l’AMB, tal i com preveia el 
PMGRM 2009-2016. Aquesta mesura no modifica la situació actual sinó que és un canvi 
respecte la situació potencial que es generaria amb el pla vigent. 

Per tant, no es preveu que hi hagi afectació al present objectiu ambiental. 

Tal i com s’ha comentat abans en altres vectors, cal dir que les instal·lacions de gestió de 
residus municipals estan sotmeses a controls ambientals periòdics en el context de la 
normativa de Prevenció i Control Ambiental d’Activitats, entre d’altres es fa un seguiment de 
paràmetres relacionats amb la potencial afectació al sòl i subsòl per tal de minimitzar 
l’impacte que les instal·lacions puguin tenir en aquest. 
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5. CONCLUSIONS 

La tendència a la reducció en la generació de residus municipals que s’ha experimentat en 
l’àmbit metropolità com a conseqüència de la crisi econòmica, ha requerit del replantejament 
d’alguns objectius i mesures del Programa per adaptar-los a la situació i previsions actuals. 

Una reducció de residus generats implica la possibilitat d’establir objectius més ambiciosos, 
com és modificar el no créixer més en la generació de residus pel manteniment dels nivells 
de generació per càpita. També implica menys necessitats de tractament que fan avui en dia 
innecessària l’execució d’algunes mesures previstes en el Programa per augmentar la 
capacitat de gestió, com la implantació d’una nova planta de valorització energètica, un nou 
dipòsit de bales de rebuig, una nova planta de RESTA o una nova planta de voluminosos. 

El repte està ara en aconseguir que la recuperació econòmica es faci sense implicar un pas 
enrere en relació a la generació i gestió dels residus municipals. 

La Revisió del Programa actua de manera significativa en relació als objectius ambientals 
relacionats amb els residus. Modifica alguns objectius per adaptar-los a la situació actual i 
l’avanç realitzat fins al moment. També manté les mesures de prevenció ja previstes i 
apunta la necessitat de centrar esforços en fites específiques com són la valorització de la 
fracció de paper i cartró i la matèria orgànica, la reducció dels impropis de la fracció 
envasos, el tractament de la totalitat de la fracció de voluminosos, la necessitat d’aconseguir 
que tot el compost generat de FORM pugui ser producte fertilitzant, el tractament de la 
totalitat de la fracció RESTA, la minimització del rebuig generat en les instal·lacions o la 
gestió estable del mateix rebuig generat. 

Les principals aportacions que es fan des de la Revisió del Programa són la focalització de 
la planificació i gestió envers un increment de la valorització de matèria orgànica, l’objectiu 
d’abocament zero, el tractament de la totalitat dels residus generats i les millores en 
l’aprofitament del rebuig de les instal·lacions. 

La manca de dades i d’actuació directa del Programa envers alguns dels vectors ambientals 
fa difícil la valoració de quina és la contribució a alguns dels objectius ambientals plantejats. 
En aquests casos, s’han identificat els principals factors d’influència que podran determinar 
l’avanç en la consecució dels objectius. És difícil valorar quina incidència hi haurà en relació 
al consum energètic, a la generació d’energia, les emissions a l’atmosfera, les olors quan 
per una banda es disposa d’una generació de residus amb una tendència a la baixa 
motivada per un context econòmic en recuperació, i d’unes determinacions de no executar 
certes mesures per augmentar la capacitat de tractament però per altra banda, d’uns 
objectius encara no assolits de valorització o recollida selectiva i eficiència dels tractaments, 
que si s’assoleixen poden canviar les magnituds dels fluxos de gestió. 

En aquest sentit, la valoració en general es fa en el que determina la Revisió envers a un 
escenari hipotètic que es generaria amb l’execució de les determinacions del Programa 
vigent. Per tant, la contribució als objectius marcats no és respecte a la situació actual sinó 
la potencial. 

En d’altres objectius ambientals com és el relacionat amb el soroll la Revisió no presenta 
diferències respecte la situació actual. 
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1. Introducció 

Les emissions de Gasos amb Efecte d’Hivernacle (GEH) procedents dels 

residus es poden generar en la recollida i en el transport d’aquests residus, i també 

en cadascuna de les operacions a què se sotmeten i en la seva disposició final 

(Font et al., 2012). Les diferents operacions a què se sotmeten els residus venen 

determinades per la jerarquia de gestió dels residus fixada per la Directiva de 

residus (UE 2008), que preveu prioritzar en primer lloc la prevenció, seguida de la 

reutilització, la valorització material i la preparació per a la reutilització, la 

valorització energètica i finalment la disposició final en Dipòsit Controlat (DC). 

A escala global, el sector residus va ser responsable d’aproximadament el 5,3% 

del total d’emissions antropogèniques de GEH l’any 2005 (UNEP 2010). A 

Catalunya les emissions de GEH generades pel sector residus eren de 2,7 Mt de 

CO2 equivalents (d’ara en endavant, CO2eq) l’any 2005; això significava el 4,6% de 

les totals del país. Respecte a l’any referència, aquestes emissions pel sector 

residus s’havien incrementat per un factor d’1,47 (Departament de Medi Ambient i 

Habitatge, Generalitat de Catalunya 2008). 

No obstant això, el sector dels residus es troba en una posició única per passar de 

ser una font d'emissions globals a esdevenir una via de reducció d’emissions.  

Per tant, una visió holística de la gestió dels residus permet entendre les 

conseqüències positives que té el sector pel que fa a les emissions de GEH d’altres 

sectors com l’energia, la silvicultura, agricultura, mineria, transport i manufactura, a 

partir de la valorització material i energètica (UNEP 2010).  

Totes les pràctiques de gestió de residus generen GEH, tant de forma directa (per 

exemple, les emissions del procés de degradació biològica dels residus) com 

indirecta (per exemple, a través del consum d'electricitat). No obstant això, l’impacte 

o benefici de la gestió dels residus dependrà de l’emissió neta de GEH, tenint en 

compte tant les emissions com els estalvis indirectes.  

Les estimacions de les emissions de GEH de les pràctiques de gestió de residus 

cada vegada més tendeixen a basar-se en la metodologia de l’Anàlisi de Cicle de 

Vida (ACV) (UNEP 2010), que permet obtenir útils avaluacions dels impactes 

potencials i els beneficis de diferents opcions de tractament. El pensament en cicle 

de vida i les eines quantitatives com l’ACV proporcionen un suport informat i rigorós 

per a una presa de decisions amb criteris ambientals en la gestió dels residus 

(European Commission, 2011).  
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1.1. Programa Metropolità de Gestió dels Residus Municipals 

(PMGRM) i Revisió 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és l’ens públic que opera dins l’àmbit dels 

36 municipis metropolitans de la conurbació de Barcelona, amb competències en el 

tractament dels residus municipals, així com la seva valorització i disposició.  

L’AMB va aprovar l’any 2008 el seu primer Pla de Sostenibilitat (PSAMB), que 

constitueix l'instrument de referència de la política ambiental metropolitana. Dins el 

primer eix d'actuació del PSAMB –energia neta i canvi climàtic– s'inclou 

l'Estratègia de Gestió del Carboni de l'AMB 2012-2015, que té per objectiu reduir 

la petjada de carboni1 generada per tota l'AMB, incloent les empreses 

concessionàries, les instal·lacions i les pròpies oficines de l'Àrea. Com indica el seu 

nom, l'estratègia és un camí traçat per reduir l'impacte ambiental de l'activitat de 

l'AMB pel que fa, sobretot, a les seves emissions de GEH.  

El Programa Metropolità de Gestió dels Residus Municipals (PMGRM) és el 

programa d’actuació en matèria de gestió de residus municipals al territori de l’àrea 

metropolitana de Barcelona. El PMGRM, aprovat el 2009 i amb vigència fins el 

2016, té quatre objectius fonamentals, basats en les prioritats que estableix la 

Directiva marc de residus aprovada el 28 de desembre de 2008. Aquests quatre 

objectius són els següents: 

 Mantenir o reduir la generació de residus a l’àmbit metropolità mitjançant 

accions de prevenció. 

 Complementar i optimitzar les instal·lacions de tractament de residus de 

l’àmbit metropolità per tal d’arribar a un reciclatge de mes del 50% dels 

residus generals, entre la separació feta pels ciutadans i el que es recupera a 

les plantes de tractament. 

 Continuar pel camí, ja iniciat, de garantir el tractament de 100% de totes les 

fraccions dels residus municipals o assimilables, inclosa la fracció resta. El 

tractament de la fracció resta és fonamental per recuperar-ne els materials 

aprofitables i produir biogàs i compost. 

 Assegurar una gestió estable del rebuig, que prioritzarà la valorització 

energètica per sobre de la deposició, tal com indica la Directiva marc de 

residus 2008. 

                                                

 

1
 La petjada de carboni (huella de carbono en castellà, carbon footprint en anglès) és la quantitat 

d’emissions de GEH d’un producte, servei, procés o activitat, mesurada en CO2eq. Aquest terme 

s’utilitza indistintament al terme ‘Potencial d’Escalfament Global’.  
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En el marc del PMGRM, està prevista la seva revisió l’any 2012 amb els següents 

objectius: 

 Adaptar el PMGRM al nou escenari creat amb la constitució de l’AMB, 

institució que assumeix les competències de l’Entitat del Medi Ambient (EMA), 

així com a la integració de tres municipis al sistema metropolità de tractament 

de residus municipals: Corbera,  Cervelló i la Palma de Cervelló.  

 Actualitzar el PMGRM en base al seu desenvolupament i grau d’implantació i 

dels avenços normatius i tecnològics que es produeixen en el temps de la 

seva vigència.  

 Aplicar les polítiques ambientals per a la mitigació del canvi climàtic, 

mitjançant accions i mesures capaces de reduir les emissions de GEH en els 

processos de gestió dels residus. 

En particular, dins del darrer objectiu, i tenint en compte l’Estratègia de Gestió del 

Carboni de l’AMB, es plantegen accions d’avaluació de les emissions de GEH 

associades a la gestió i tractament dels residus a l’AMB per tal de quantificar 

les reduccions de les emissions gràcies al compliment dels objectius del programa.  
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Objectius 2 
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2. Objectius 

L’objectiu general del present treball és quantificar i comparar la Petjada de 

Carboni (CO2eq.) de la gestió i tractament dels residus en l’àmbit de l’AMB, 

des de la seva recollida fins al destí final, d’acord amb la situació actual (2011) i 

segons les projeccions futures (2014 i 2016) basades en les previsions del PMGRM 

(Figura 1).  

 

 

Figura 1. Escenaris considerats en els objectius del treball 

 

Els objectius específics del treball, els quals es desenvolupen en cadascun dels tres 

escenaris (situació actual any 2011, escenari futur any 2014 i escenari futur any 

2016), són els següents: 

  Revisar i completar la caracterització dels fluxos de residus de l’àmbit de 

l’AMB (fluxos màssics i composició dels residus), considerant des del seu 

origen (punt de generació) fins a la seva gestió final.  

  Caracteritzar les instal·lacions de tractament dels residus afectades (dades 

d’entrades i sortides de les instal·lacions). 

  Inventariar l’etapa de transport (principalment les variables de distàncies 

recorregudes), 

  Quantificar la Petjada de Carboni associada al transport i tractament dels 

mencionats fluxos de residus 

  Comparar la Petjada de Carboni entre els diferents escenaris (2011, 2014 i 

2016) per determinar els efectes de la implementació d’estratègies de gestió 

de residus encarades a reduir les emissions de GEH en el marc del PMGRM  

  Elaborar un aplicatiu en base a MS Excel que permeti a l’AMB, per una 

banda, actualitzar el càlcul de la Petjada de Carboni a partir de noves dades 

d’inventari no disponibles inicialment en el moment de l’estudi, i per altra, 

explorar la Petjada de Carboni obtinguda en altres escenaris hipotètics.  





 

23 

  

  

Metodologia i Pla de Treball 3 
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3. Metodologia i Pla de Treball 

El pla de treball del projecte consta d’una sèrie de fases, les quals es basen en la 

metodologia de l’ACV, segons està definida a la norma ISO 14.040:2006 (ISO 

2006). La metodologia d’ACV s’utilitza per quantificar els impactes ambientals 

associats a un producte, servei, procés o activitat mitjançant el càlcul i avaluació del 

consum de recursos i de les emissions (Consoli et al. 1993). Així doncs, la 

perspectiva de cicle de vida permet comptabilitzar totes les emissions relacionades 

amb la gestió dels residus, independentment de quines activitats econòmiques o 

industrials produeixen aquestes emissions o quan aquests beneficis tenen lloc en el 

temps (US EPA, 2010)2. 

La Figura 2 presenta un esquema del pla de treball que se segueix, el qual es 

descriu breument a continuació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Pla de treball 

 

                                                

 

2
 Això és fonamentalment diferent dels inventaris de GEH que quantifiquen les emissions de GEH de 

diferents sectors o organitzacions en una base anual.  

Fase I. Definició de l’abast de l’estudi 

Fase IV. Interpretació dels resultats 

Fase II. Generació de l’inventari de gestió i tractament de residus 

Fase III. Càlcul de la petjada de carboni (avaluació de l’impacte) 

Fase VI. Redacció de l’informe final 
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3.1. Fase I. Definició de l’abast de l’estudi 

En aquesta fase s’assenten les bases per al desenvolupament de l’ACV, indicant la 

informació que s’espera obtenir i l’abast del treball. Alhora, es descriuen els 

següents elements:  

 Unitat funcional (UF)3. En el present treball, consisteix en la gestió i 

tractament del conjunt de residus municipals generats a l’AMB. L’apartat 4.1 

presenta més detalls d’aquesta UF.  

 Sistema d’estudi. En el present treball, consisteix en el conjunt de plantes de 

tractament de residus que gestionen els residus municipals generats a l’AMB 

així com les operacions de transport de residus des dels punts de generació 

fins al tractament finalista. Els apartats 4.2 i 4.3 presenten el sistema d’estudi i 

els seus límits amb més detall.  

 Hipòtesis plantejades i limitacions. L’apartat 4.4 presenta les hipòtesis amb 

detall.  

3.2. Fase II. Generació de l’inventari de gestió i tractament de 

residus 

La generació de l’inventari d’aquest projecte es realitza a partir de diferents etapes, 

tal i com es descriu a continuació (veure Figura 3). 

                                                

 

3 La UF onsisteix en establir una base de càlcul que permeti la comparació entre diferents escenaris o 

estratègies 
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Figura 3. Metodologia de la fase II del pla de treball 

 

3.2.1. Caracterització de les plantes de tractament de residus 

Consisteix fonamentalment en una recopilació de les dades d’entrades i sortides 

de totes les plantes de tractament de residus. Inclou tant la recopilació de dades 

facilitades pels gestors de les instal·lacions i de l’AMB,  com la realització dels 

càlculs necessaris per estimar aquelles dades no disponibles. Els fluxos d’entrada 

són els residus, les matèries primeres i l’energia, i els de sortida són les emissions 

dels processos de tractament de residus, la valorització (material i energètica) i el 

flux secundari de residus que es destina a un posterior tractament (veure Figura 4). 

Les dades que es recullen han de ser el més recents possibles (any 2011) i fan 

referència a tots els residus gestionats per les plantes de tractament (diferenciant 

els que són d’origen metropolità d’aquells que no ho són).  
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Figura 4. Diagrama de fluxos d’una planta tipus de tractament de residus 

 

Per tant, els diferents elements dels inventaris de les plantes de tractament de 

residus es poden agrupar en: 

 Entrada de residus.  

 Consums (inclou el consum d’energia -combustibles fòssils, electricitat, 

renovables- i de materials -reactius-). 

 Emissions dels processos de degradació biològica i combustió de 

residus (inclou les emissions associades a la degradació biològica dels 

residus –en el cas del compostatge, digestió anaeròbia o DC- i les de la 

combustió de residus –en el cas d’una Planta de Valorització Energètica 

(PVE)).  

 Valorització material i energètica (inclou els productes i energia recuperats 

del tractament de residus)4. 

 Rebuig (inclou la quantificació dels fluxos de residus secundaris, procedents 

de les plantes de tractament). 

  

                                                

 

4 Cal tenir en compte que es podria donar el cas de doble comptabilitat dels crèdits evitats, quan tant 

el sector residus com el sector que aprofita el material recuperat s’atribueixen els crèdits evitats.   
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El present treball calcula la petjada de carboni de la gestió dels residus de l’AMB en 

base a les dades facilitades per l’AMB i pels gestors de les plantes de tractament de 

residus, així com en els escenaris futurs definits per l’AMB.  

D’acord amb la Comissió Europea (European Commission, 2011), l’avaluació 

ambiental de la gestió de residus municipals ha de considerar, quan s’inclouen 

estratègies de reciclatge, els beneficis de l’estalvi de matèries primeres verges en 

els processos de producció posteriors. Per tant, en aquest projecte s’atribueix al 

sector residus els crèdits evitats de la recuperació dels materials. 

Per tal d’obtenir aquestes dades s’ha consultat diferents fonts d’informació, que es 

resumeixen a continuació: 

 Inventaris de les plantes de tractament de residus, facilitades pels gestors de 

cada instal·lació. 

 Dades Ambientals 2011, document que presenta una síntesi de les entrades 

i sortides de residus i valorització per l’escenari 2011 (AMB, 2012). 

 Diagrames de fluxos desenvolupats per l’AMB per cadascun dels 

escenaris, els quals proporcionen dades de fluxos d’entrades i sortides de 

cada instal·lació (AMB, 2014). 

A més a més, també s’han considerat les següents fonts d’informació: 

 Directrius del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic 

(IPCC) per a la realització d’inventaris nacionals d’emissions de GEH, que 

proporcionen dades de referència per a l’estimació de les emissions de la 

degradació biològica i la combustió dels residus (IPCC, 2006)5.  

 Dades de l’inventari d’emissions de GEH d’Espanya (Ministerio de Medio 

Ambiente, y Medio Rural y Marino, 2011). 

 Recomanacions de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), a través de 

la ‘Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle de 

l’OCCC’ (OCCC, 2012).   

 Bases de Dades sectorials i/o específiques, tals com ecoinvent v2.2 

(Frischknecht and Jungbluth, 2007). 

 Altres fonts d’informació (per exemple, càlculs teòrics a partir d’articles 

científics).  

                                                

 

5
 No s’han considerat els valors de les campanyes experimentals fetes a Catalunya (p.e. (Colon et al., 

2012)), per tal de permetre la comparabilitat amb altres treballs que utilitzen els factors de l’IPCC.  
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3.2.2. Parametrització 

Les dades de caracterització de les plantes per a l’any 2011 són transformades per 

tal d’expressar els fluxos d’entrades i sortides dels inventaris en base a l’entrada d’1 

tona de residus, per a cada una de les plantes de tractament de residus. Això 

permet comparar l’eficiència de les diferents plantes de la mateixa tipologia (per 

exemple, comparar els diferents ecoparcs, o les plantes de compostatge) i és útil 

per tal de simplificar els futurs càlculs. 

Posteriorment, les dades ‘parametritzades’ de les plantes en l’escenari 2011 són 

adaptades als futurs escenaris (2014 i 2016), en cas que es considerin canvis en 

els fluxos d’entrades i sortides de les plantes (en base a 1 t d’entrada). Així doncs, 

es pren l’escenari 2011 com a referència i es substitueixen aquells valors que 

canvien pels nous valors (per exemple, si es canvia la destinació del rebuig de la 

planta, o el rendiment en la recuperació de materials).  

3.2.3. Definició de la planta tipus  

Per tal de simplificar l’inventari, s’agreguen les dades de les diferents plantes de 

tractament de residus en un únic model de planta tipus, per a cada tipologia de 

planta de tractament i escenari. D’aquesta manera, la planta tipus està 

caracteritzada per les condicions mitjanes ponderades6 del conjunt de plantes a les 

que representa. A mode d’exemple, pel cas dels ecoparcs, els diferents inventaris 

recollits pels ecoparcs metropolitans s’agreguen en una instal·lació tipus 

anomenada ‘ecoparc tipus’, tenint en compte les condicions parametritzades i el 

percentatge de residus tractats de cada instal·lació en cadascun dels tres 

escenaris. En cas que la informació no estigui disponible de manera desagregada 

per totes les instal·lacions, s’utilitzaran les dades que estiguin disponibles com a 

dades mitjanes de la instal·lació tipus.  

3.2.4. Elaboració dels inventaris dels tres escenaris 

Finalment, tenint en compte les plantes tipus per a cada escenari i els fluxos de 

residus presentats en els diagrames de fluxos (AMB, 2014), es configuren els 

inventaris de cadascun dels escenaris (incloent només els residus metropolitans). 

Posteriorment, a cadascun dels elements dels inventaris (p.e consum de 125 kWh 

d’electricitat) se li assigna un determinat procés (p.e. consum d’electricitat), el qual 

té els seus factors d’emissió específics (p.e. per cada kWh d’electricitat s’emetrien 

267 g de CO2, 1,2 g de CH4, etc.). 

                                                

 

6
 Es té en compte la distribució dels residus entre les diferents plantes, per als tres escenaris, per tal 

de fer la mitjana ponderada de les instal·lacions dins de la mateixa tipologia. Aquesta distribució és el 

que s’anomena ‘Mix plantes’ a la Figura 3.  



 

31 

3.3. Fase III. Càlcul de la petjada de carboni (avaluació de 

l’impacte) 

Aquesta fase té la finalitat d’interpretar l’inventari, analitzant i avaluant els impactes 

produïts per les càrregues ambientals que s’hi identifiquen, i consta de les següents 

etapes (Figura 5): 

 

Figura 5. Metodologia de la fase III del pla de treball 

 

3.3.1. Classificació  

En aquesta etapa s’assignen les càrregues ambientals del sistema que tenen 

contribució a la petjada de carboni o potencial escalfament global (PEG). El PEG 

considera l’augment de la temperatura mitjana de la Terra a causa de  l’efecte 

hivernacle ocasionat per l’augment de la concentració de GEH.  
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3.3.2. Caracterització  

Posteriorment, a cada dada dins d’una mateixa categoria d’impacte, se li dóna un 

factor de caracterització, és a dir, es multiplica per un valor segons la seva 

importància dins de la categoria, amb la finalitat de ponderar els resultats. Per a 

realitzar la caracterització, s’utilitzen els factors de caracterització establerts per 

l’IPCC en el segon7 informe d’avaluació del canvi climàtic per a un marc temporal 

de 100 anys (Houghton et al., 1996). La Taula 1 mostra els factors de 

caracterització dels gasos més importants en termes d’escalfament global associats 

a la gestió dels residus (tot i que l’estudi considera tots els GEH considerats per 

l’IPCC). 

Taula 1. Factors de caracterització per un marc temporal de 100 anys, segons l’IPCC   

 Gas  Factor de caracterització 

Diòxid de carboni (CO2) 1 

Metà (CH4) 21 

Òxid de dinitrogen (N2O) 310 

Font: (Houghton et al., 1996) 

En el cas de les emissions de CO2, és important tenir en compte si aquestes són 

d’origen biogènic o fòssil. Aquest treball comparteix l’enfocament de l’IPCC 

(IPCC 2006) i de l’OCCC (OCCC, 2012), segons el qual les emissions de CO2 

biogènic (p.e. resultat de la degradació i/o combustió de la matèria orgànica) són 

neutrals i, per tant, no contribueixen a l’escalfament global (per tant, tindrien un 

factor de caracterització de 0 Kg CO2eq). Això es pot argumentar tenint en compte 

que les emissions de CO2 biogènic tanquen el cicle del carboni, ja que prèviament 

s’havien fixat. Per tant, retornen a l’atmosfera CO2 que fou originalment eliminat 

d’aquesta per mitjà de la fotosíntesi (US EPA, 2012)8.  

                                                

 

7 Actualment hi ha disponible el quart informe de l’IPCC, de l’any 2007. En aquest informe, 

s’actualitzen els factors de caracterització de gasos com el metà o l’òxid de dinitrogen. No obstant, 

s’utilitza encara els factors del segon informe per tal de permetre la comparabilitat dels resultats al llarg 

de la sèrie temporal i dins del context del Protocol de Kyoto. 

8 En el present projecte, els principals processos que impliquen emissions de carboni biogènic són 

aquells que fan referència a (1) processos de degradació biològica o combustió de residus orgànics i 

(2) processos de combustió de biogàs. Igualment, la resta de processos també consideren el carboni 

biogènic com a neutral.  
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3.3.3. Classificació dels tipus d’impactes 

Finalment, els diferents impactes generats dins dels límits del sistema es divideixen 

en: 

 Impactes directes: són aquells que tenen lloc a la planta, directament 

vinculats a la seva operació. 

 Impactes indirectes: són aquells que tenen lloc fora de la planta, associats al 

consum de recursos (energia, materials) en la seva operació i als transports 

associats.  

 Impactes evitats: són aquells que la instal·lació evita a tercers pel fet de 

prendre una mesura dins de la instal·lació. 

La Figura 6 mostra un diagrama dels tres tipus d’impacte i enumera els fluxos més 

importants comptabilitzats en cadascun d’ells. 

 

 

Figura 6. Tipus d’impactes considerats  
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3.4. Fase IV. Interpretació dels resultats  

En aquesta fase s’interpreten els resultats de l’inventari i/o de l’avaluació d’impactes 

en relació amb els objectius i abast de l’estudi definits inicialment, amb la intenció 

de validar els resultats obtinguts i arribar a una sèrie de conclusions i 

recomanacions.  

3.5. Fase V. Elaboració de l’aplicatiu  

Aquesta fase, que es desenvolupa en paral·lel a les anteriors fases, consisteix en la 

generació d’un aplicatiu en format MS Excel que podrà ser utilitzat per l’AMB per al  

recàlcul de la Petjada de Carboni sota noves condicions o en cas de disposar de 

noves dades. Per tant, aquest aplicatiu permetrà la modificació de diferents 

paràmetres (p.ex. eficiència instal·lacions, destí dels rebuigs, consum d’energia en 

els processos de les plantes, etc.).  

3.6. Fase VI. Redacció de l’informe final  

Tot el treball realitzat al llarg del projecte es plasma en un informe final, que recopila 

la informació generada durant la realització del mateix. 
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Definició de l’àmbit d’estudi 4 
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4. Definició de l’àmbit d’estudi 

4.1. Unitat funcional (UF) 

La UF d’aquest treball és la gestió i tractament de la totalitat dels residus municipals 

generats a l’AMB (metropolitans) en els escenaris 2011, 2014 i 20169, el qual inclou 

les fraccions següents:  

 Fracció Resta (incloent la procedent de neteja viària). 

 FORM (Fracció Orgànica dels Residus Municipals). 

 Residus Vegetals. 

 ERE (Envasos i Residus d'Envasos). 

 FIRM (Fracció Inorgànica dels Residus Municipals) –inclou la fracció resta i 

envasos lleugers en el model de recollida de residu mínim-. 

 Voluminosos. 

 Fusta. 

 Recollida Selectiva de vidre, paper i cartró i altres fraccions (en punts 

d’aportació al carrer i deixalleries). 

4.2. Sistema d’estudi  

La Figura 7 mostra un esquema general del sistema objecte d’estudi i, per tant, 

acota les fraccions de residus incloses a l’estudi i els tipus d’instal·lacions de 

tractament de residus involucrades en la seva gestió. La Figura 8 presenta en un 

mapa les instal·lacions de l’AMB implicades a l’estudi.   

                                                

 

9
 Cal tenir en compte que, d’acord amb aquesta UF, els canvis en la petjada de carboni poden venir 

donats no només per canvis en les estratègies de tractament de residus o millores en l’eficiència dels 

processos, sinó també degut a canvis en la generació de residus.  
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Figura 7. Fraccions de residus i instal·lacions considerades en el sistema d’estudi 

 

 

 

Figura 8. Mapa de les principals plantes de tractament de residus de l’AMB  
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4.3. Límits del sistema d’estudi 

Els límits del sistema d’estudi comencen en el punt d’aportació/recollida dels 

residus generats (veure Figura 9) i inclouen les diferents plantes de tractament dels 

residus implicades en la seva gestió (tant primàries com secundàries) i els seus 

transports associats10. Els límits del sistema s’acaben al nivell de matèria primera 

secundària, la qual podria substituir matèries primeres verges (amb diferents ràtios 

de substitució degut a la diferència de qualitat entre materials recuperats i verges) o 

la seva funció; i es consideren com un benefici del sistema de gestió dels residus.  

Per a tots aquests diferents processos de tractament i transport de residus, 

s’inclouen en l’estudi els fluxos indicats anteriorment a la Figura 4.  

 

 

Figura 9. Límits del sistema d’estudi 

                                                

 

10 Es considera planta primària aquella que rep el residu sense tractament previ, mentre que una 

planta secundària és aquella que rep residu ja processat (per exemple, rebuig d’altres plantes, material 

per a la preparació de CDR, MOR per a compostar, etc.). En el cas de les plantes que reben residus 

procedents d’una instal·lació de transferència, es consideren primàries (ja que aquests residus no han 

rebut cap tractament).   
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La secció 5 (Inventari del cicle de vida) i 6.1 (Potencial escalfament dels fluxos 

d’entrada i sortida de l’inventari) detallen amb més profunditat quins fluxos 

s’inclouen per a les diferents instal·lacions i operacions de transport, així com més 

informació relativa als crèdits de valorització material i energètica, respectivament.  

Queden fora dels límits del sistema: 

 Infraestructures de tractament de residus (construcció, manteniment i 

desconstrucció de les instal·lacions). En general, els impactes ambientals de 

les infraestructures es consideren insignificants si es distribueixen per tona de 

residu tractada al llarg de la vida de la planta (Astrup et al., 2009). 

 Recollida de residus municipals i contenidors de recollida de residus. 

 El cicle de vida dels productes abans d’esdevenir residus (els límits comencen 

amb la generació del residu), d’acord amb els procediments habituals per a 

l’avaluació ambiental d’escenaris de gestió de residus (European 

Commission, 2011). 

4.4. Hipòtesis plantejades i limitacions  

A continuació es descriuen les principals hipòtesis i limitacions del present estudi. 

La secció 1, en què es presenten les dades d’inventari per cada tipologia 

d’instal·lació, amplia el llistat d’hipòtesis i limitacions amb qüestions més 

específiques de cada planta de tractament de residus.  

 L’escenari 2011 es basa en les dades més recents disponibles en el moment 

d’execució del present projecte (any 2013). L’escenari 2014 es basa en la 

tendència prevista per aquest any, tenint en compte el context econòmic i 

social en el moment d’execució del projecte. Finalment, l’escenari 2016 es 

basa en la consecució dels objectius del PMGRM, els quals es consideren 

possibles tenint en compte una situació de recuperació econòmica que porta 

a majors consums de recursos, així com la incidència de les campanyes 

d’educació ambiental, les quals permeten una millora de la recollida selectiva 

(en termes qualitatius i quantitatius).  

 La compilació de dades dels inventaris presenta, en algunes ocasions, dades 

inconsistents entre diferents fonts d’informació. En aquests casos, i pel que fa 

a les dades d’entrades i sortides de les instal·lacions (residus d’entrada i 

sortida, i materials i energia recuperats), s’ha considerat com a norma 

general que tenen preferència aquelles dades publicades oficialment per 

l’AMB (Dades Ambientals 2011) (AMB, 2012) i, si aquestes no estan 

disponibles, les dades dels ‘diagrames de fluxos desenvolupats per l’AMB’ (no 

publicats) (AMB, 2014). 

 S’assumeix una composició constant de la bossa tipus de residus en els tres 

escenaris. 
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 S’assumeix una caracterització genèrica per a totes les fraccions de rebuig 

en tots els escenaris, tot i que es coneix que no tots els fluxos de rebuig tenen 

les mateixes característiques. Es pren com a caracterització tipus el rebuig de 

sortida del pretractament sec dels ecoparcs 1 i 2, i s’assumeix que el rebuig 

de l’ecoparc 2 és representatiu dels ecoparcs 3 i 4, tenint en compte les 

tecnologies existents. Per tant, es considera que el rebuig de la planta de 

compostatge i la PVE tenen les característiques del rebuig dels ecoparcs.  

 En el transport dels fluxos primaris i secundaris de residus, es consideren les 

emissions dels trajectes d’anada i de tornada (sense tenir en compte la 

càrrega dels camions, i seguint les recomanacions de l’OCCC (OCCC, 2012)).  

 En les plantes de compostatge i ecoparcs, s’assimilen les entrades de fracció 

vegetal a FORM.   

 No s’inclou el transport de reactius, ja que no es disposa de dades suficients i 

es considera que té una contribució menor en relació al total.  

 La manca de dades sobre els DC amb captació de biogàs fa que s’assimilin al 

DC Can Mata, l’únic per al qual es disposa de dades. 

 

El present projecte s’acompanya d’un aplicatiu en Excel que permet modelitzar els 

escenaris i canviar-ne les variables que els configuren. Per tant, si es disposa de 

noves dades o es plantegen noves hipòtesis, es poden modificar els escenaris i 

obtenir nous resultats de la petjada de carboni. 

Per tal de protegir l’estructura i dades de l’aplicatiu, i evitar introduir-hi canvis 

involuntàriament, s’ha protegit amb la contrassenya: ‘AMB20092016’.   
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Inventari de cicle de vida 5 
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5. Inventari de cicle de vida  

Les plantes de tractament de residus de l’AMB considerades en l’estudi es 

resumeixen a la Taula 2. En aquesta taula es mostren les instal·lacions estudiades i 

el rol/funció desenvolupat per aquestes. En gris i cursiva, es mostren aquelles 

plantes que formen part del sistema de gestió i tractament dels residus de l’AMB 

però per les quals no es disposa de dades del gestor.  

Els apartats següents descriuen amb detall els inventaris de les plantes, agrupats 

per tipologia de planta. Cadascun dels apartats presenta les hipòtesis, assumpcions 

i mètodes de càlcul per a l’elaboració dels inventaris, els quals es divideixen en cinc 

grans apartats: 

 Residu (fa referència a les entrades de residus a les instal·lacions). 

 Consums (fa referència al consum de combustibles, reactius i aigua). 

 Emissions (fa referència a les emissions directes de la degradació biològica 

i/o combustió de residus). 

 Valorització (fa referència a la valorització material i/o energètica dels 

residus). 

 Rebuig (fa referència a les sortides de les instal·lacions en forma de rebuig). 

En el cas del inventaris de transport i la composició dels residus, es presenten en 

dos apartats independents (apartats 5.14 i 5.15, respectivament).  
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Taula 2. Instal·lacions de tractament amb dades d’inventari incloses en l’estudi.  

 

                                                                                                      Funció 
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Ecoparc de Barcelona (Ecoparc 1) X  X          

Ecoparc del Besós (Ecoparc 2) X  X       X   

Planta Integral de Valorització de Residus (Ecoparc 3) X    X        

Ecoparc de Can Mata (Ecoparc 4) X X           

Planta de Compostatge de Torrelles de Llobregat  X           

Planta de Compostatge de Sant Cugat  X  X         

Centre Tractament Residus Municipals (CTRM) Gavà       X X  X   

Planta triatge Molins           X  

Dipòsit Controlat Can Mata      X       

Deixalleries       X  X   X 

Compostatge Extern X            

Trituració Residus Vegetals Castelldefels    X         

Dipòsits Controlats varis (Classes I, II i III)      X       
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5.1. Ecoparcs  

Els ecoparcs són instal·lacions de Tractament Mecànico-Biològic (TMB) que tracten les 

dues fraccions dels residus municipals que contenen matèria orgànica: 

 La fracció orgànica procedent de la recollida segregada dels residus municipals 

(FORM), que es tracta juntament amb els residus vegetals (FV) provinents de parcs 

i jardins municipals i particulars. 

 La fracció resta —els residus no recollits selectivament— que pot contenir entre un 

30% i un 40% de matèria orgànica. 

Gràcies als tractaments que es reben als ecoparcs, d'aquests residus s’extreuen quatre 

tipus de recursos: 

 Materials valoritzables, que no s'havien separat correctament en origen. Per 

exemple: vidre, paper, envasos de plàstics i metall. 

 Energia, en forma d'electricitat i de calor, que es consumeix a les mateixes plantes 

i/o s'exporta a la xarxa elèctrica general. 

 Compost, un adob orgànic que es pot emprar en agricultura i jardineria. 

 Bioestabilitzat, un material orgànic sense patògens, apte com a esmena orgànica o 

per a usos no agrícoles. 

A l’AMB hi ha un total de quatre ecoparcs (veure Figura 10), els quals s’enumeren i 

descriuen breument a continuació: 

 Ecoparc de Barcelona (ecoparc 1), ubicat a la Zona Franca de Barcelona. Tracta la 

fracció resta a través de compostatge i la FORM i FV a través de digestió anaeròbia. 

 Ecoparc de Montcada i Reixac (ecoparc 2). Tracta la fracció resta a través de 

compostatge i la FORM i FV a través de digestió anaeròbia. A més a més, té una 

línia de triatge d’envasos, l’inventari de la qual es mostra a la secció 5.8 (plantes de 

triatge d’envasos). 

 La Planta Integral de Valorització de Residus (PIVR) de Sant Adrià de Besòs, 

altrament coneguda com Ecoparc 3. Té dues parts diferenciades: TMB de la fracció 

resta a través de digestió anaeròbia11 (PIVR-TMB) i Valorització energètica del rebuig 

del TMB i de resta (PIVR-PVE). En aquesta secció del document es fa referència a la 

part PIVR-TMB. 

                                                

 

11 L’any 2011 aquesta instal·lació no va tenir operativa la digestió anaeròbia i va gestionar la Matèria Orgànica  

de la fracció Resta (MOR)  a través de compostatge en una instal·lació externa.  
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 L’Ecoparc 4 dels Hostalets de Pierola. Tracta la fracció resta i la FORM a través de 

compostatge.  

 

Figura 10. Ecoparcs de l’AMB.  

Font: AMB 

 

5.1.1. Caracterització Ecoparcs 2011 

A continuació es descriuen les hipòtesis i consideracions en l’elaboració de l’inventari, 

agrupades en les cinc categories indicades anteriorment. En cas que la 

hipòtesi/consideració faci referència a una instal·lació en concret, s’indica al principi del 

paràgraf entre claudàtors. La nomenclatura que s’utilitza és la següent: Ecoparc 1 és 

[Eco1], Ecoparc 2 és [Eco2], PIVR-TMB és [Eco3] i Ecoparc de Can Mata és [Eco4]. 
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Residus 

 S’assumeix que les dades de ‘MOR a compostatge’ facilitades pels gestors són totes 

en base humida.  

 [Eco4] Donat que no hi ha dades publicades a ‘Dades Ambientals 2011’, es 

consideren les entrades de residus indicades als ‘Diagrames de fluxos de l’AMB’ 

(AMB, 2014).  

 [Eco4] Es considera que un 70% de la FORM+FV d’entrada a la línia d’orgànica entra 

al procés de compostatge. 

Consums 

 Es considera que el consum d’energia (electricitat i gasoil) i de reactius per tona de 

residu és proporcional a les entrades de residu en les dues línies de tractament (resta 

i orgànica). Pel que fa al consum de gas natural, s’atribueix a la línia de tractament 

orgànica, ja que s’usa com a suport en la cogeneració (digestió anaeròbia de la 

FORM).  

 [Eco2] El consum d’aigua es distribueix de manera proporcional entre les entrades de 

la línia de resta, FORM i envasos. 

 [Eco2] Els reactius consumits es distribueixen entre les línies resta i orgànica i per 

tant no es considera consum a la línia d’Envasos (a excepció dels reactius: oli i 

greix).   

 [Eco3] No es disposa de dades de consum de reactius 

 [Eco4] El consum de fueloil del grup electrògen s’assimila a gasoil, donada la 

similitud d’ambdós productes (el seu PEG és pràcticament idèntic) 

Emissions 

 S’utilitzen els factors d’emissió proposats per l’IPCC (IPCC, 2006) per les emissions 

de CH4 i N2O procedents del tractament biològic dels residus (veure Taula 3).  

Taula 3. Emissions d’origen biològic dels ecoparcs 

Gas Compostatge
 
(kg/ t m.o.) Digestió anaeròbia (kg/ t m.o.) 

CO2  0 (és biogènic) 0 (és biogènic) 

CH4 4,0 1,0 

N2O 0,3 0,0 

Font: Directrius de l’IPCC (IPCC, 2006). Aquestes directrius no consideren l’emissió de CO2, donat que és 

d’origen biogènic.  

 No es consideren les emissions directes del tractament d’aigües residuals ni l’impacte 

del seu vessament a llera, d’acord amb (Moller et al., 2009).  
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Valorització 

 Se suposa que la recuperació de tots els materials (excepte el compost) procedeix de 

la línia de RESTA. En canvi, s’assumeix que la recuperació energètica (biogàs) té lloc 

només a la línia de tractament de FORM.  

 Es coneix que tota l’electricitat produïda es ven a xarxa, i la calor s’aprofita 

internament en el procés de digestió anaeròbia.  

 En l’escenari 2011, es considera que els ecoparcs 1, 2 i 4 produeixen CDR 

(directament o a través de tercers). Es considera que el CDR té un poder calorífic 

inferior (PCI) mitjà de 15 MJ/Kg, d’acord amb les dades analítiques facilitades per 

l’AMB relatives a 6 mostres de l’any 2012 (PCI entre 12,4 i 19,2 MJ/Kg, amb una 

humitat aproximada de 15% i un contingut de clor de 0,57%) (veure Taula 4) .  

Taula 4. Caracterització del CDR de sortida dels ecoparcs   

Data  PCI (MJ/Kg) Matèria Seca (%) Clor (% sobre M.S.) 

24/05/2012 19,2 85 0,44 

06/06/2012 12,4 87 0,76 

13/06/2012 16,3 88 0,25 

05/07/2012 14,8 77 0,68 

12/07/2012 13,8 90 0,73 

MITJANA 15,3 85 0,57 

Font: Dades procedents de l’Ecoparc 2 

 [Eco1] L’ecoparc 1 no produeix el CDR a les seves instal·lacions, sinó que envia el 

que anomenem pre-CDR (rebuig procedent del pre-tractament sec dels planars) a 

Tarragona per obtenir-ne CDR (rendiment del 50%).  

 [Eco2] El CDR es produeix directament a les instal·lacions de l’ecoparc.  

 [Eco4] L’ecoparc 4 envia pre-CDR a la Zona Franca on es sotmet a un procés de 

trituració (rendiment 100%). 

 [Eco1] Les dades de producció de compost i bioestabilitzat s’obtenen del ‘Diagrama 

de Fluxos AMB’, ja que són més acurades que les Dades Ambientals 2011.  

 [Eco3] La PIVR-TMB utilitza calor de la PIVR-PVE (xarxa Districlima). Donat que 

l’objectiu del treball és calcular la petjada de carboni de la gestió dels residus, aquest 

flux no és considera entrada externa del TMB ni tampoc com a impacte evitat de la 

PVE, ja que a la pràctica és un aprofitament intern dels recursos.   

 [Eco4] La quantitat de compost i bioestabilitzat produït s’obté de ‘Diagrama de Fluxos 

AMB’ enlloc de Dades Ambientals 2011, ja que és més precís.  
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 [Eco4] Es considera que el bioestabilitzat fora d’especificacions és un rebuig que va a 

DC.   

Rebuig 

 [Eco1] El rebuig de sortida de l’ecoparc pot procedir de la línia de resta o de la línia 

de FORM. Segons les dades de 2010 d’aquest ecoparc, un 72% del rebuig procedeix 

de la línia resta. No obstant, l’any 2011 hi ha una part d’aquest rebuig que s’envia a 

una altra instal·lació per a produir CDR, mentre que una altra part s’envia a 

compostatge extern. Aquestes dues sortides fan reduir la quantitat de rebuig de 

sortida de la línia resta, de manera que finalment s’assumeix una distribució del 

rebuig entre la línia resta i FORM de 48,8 i 51,2%, respectivament.   

 [Eco2] El rebuig de sortida de l’ecoparc pot procedir de la línia de resta o de la línia 

orgànica. Es consideren les dades de 2010, segons les quals un 78,7% del rebuig 

procedeix de la línia resta.  

 [Eco3] La MOR es tracta a través de digestió anaeròbia en condicions normals 

d’operació (alternativament es pot gestionar a través de compostatge extern). No 

obstant, durant el 2011 el digestor anaerobi no ha estat en funcionament, de manera 

que tota la MOR s’ha gestionat externament a través de Compostatge (en una planta 

de compostatge ubicada a Lleida). 

 [Eco4] El rebuig de sortida pot procedir de la línia de resta o de la línia de FORM. 

Donat que no es disposa de dades, s’assumeix que aquest rebuig és proporcional a 

les entrades a l’ecoparc.  

D’acord amb les dades recopilades i les hipòtesis i consideracions descrites, la Figura 11 i 

la Figura 12 mostren els inventaris d’entrades i sortides (caracterització plantes 2011) de 

les quatre instal·lacions per a la línia de tractament de resta i la línia d’orgànica (tractament 

de FORM i FV), respectivament.  
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Figura 11. Inventari de la línia de resta dels ecoparcs metropolitans (caracterització 2011)  

 

LÍNIA RESTA Caracterització Plantes

Fluxe Ecoparc 1 Ecoparc 2 Ecoparc 3 (TMB) Ecoparc 4 Unitats

Residu Resta 158.330 155.920 186.281 130.696 t

MOR a Compostatge 91.673 78.080 0 42.618 t

MOR a Digestió Anaer. 0 0 0 0 t

Consums Electricitat mix 10.189 10.264 0 3.614 MWh

Electricitat verda 4.002 0 3.469 0 MWh

Gas Natural 0 0 768.525 0 m3

Gasoil 117 127 5 927 m3

Aigua nd 47.138 8.963 6.813 m3

Àcid sulfúric 138 80 nd 218 t

Metanol 222.994 9.419 nd 0 L

Hipoclorit sòdic 0 4 nd 0 t

Clorur benzalconi 6 0 nd 0 t

Floculant 3 17 nd 0 t

Oli 21.597 24.299 nd 7.179 L

Antiespumant 7.928 14.243 nd 0 L

Valorització Electricitat 0 0 0 0 MWh

Bioestabilitzat 22.042 23.966 0 5.867 t

Compost 0 0 0 0 t

Alumini 268 143 188 113 t

Ferralla 4.242 3.031 3.192 2.339 t

HDPE 1.170 230 951 617 t

PET 1.877 99 1.093 1.201 t

LDPE (film) 186 0 0 1.443 t

Barreja plàstics 3.385 0 0 521 t

Brics 511 0 147 664 t

Paper/Cartró 1.131 1.987 4.448 3.198 t

Vidre 0 680 978 119 t

CDR 15 MJ/Kg 0 1.959 0 0 t

Rebuig Destí DC II 30.744 106.002 6.820 67.150 t

Destí PVE 4.315 354 144.400 0 t

Destí Planta CDR 23.021 0 0 591 t

Destí Compostatge Extern 36.655 0 24.027 0 t

Total (% entrada) 59,8% 68,2% 94,1% 51,8% %

MOR = Matèria Orgànica Residual
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Figura 12. Inventari de la línia d’orgànica dels ecoparcs metropolitans (caracterització 2011)   

 

5.1.2. Parametrització dels ecoparcs 

La parametrització de les plantes de tractament de residus implica: 

(1) la representació de les dades d’inventari en base a l’entrada d’1 tona de residu a 

les instal·lacions, i  

(2) l’adaptació de les plantes parametritzades de l’escenari 2011 a la resta d’escenaris, 

d’acord amb els canvis que hi puguin haver.  

A continuació es resumeixen els canvis i hipòtesis en els escenaris 2014 i 2016, respecte 

l’escenari base 2011, d’acord amb les previsions de l’AMB. Aquests s’agrupen en generals 

i per planta afectada (segons s’escaigui). En claudàtors s’indica el tipus de flux afectat 

(residu d’entrada, rebuig de sortida, o valorització). Es consideren canvis quan hi ha 

LÍNIA ORGÀNICA Caracterització Plantes

Fluxe Ecoparc 1 Ecoparc 2 Ecoparc 4 Unitats

Residu FORM 78.396 88.345 12.845 t

Fracció Vegetal 917 2.054 1.197 t

Frac. Orgànica a Compostatge 0 0 9.829 t

Frac. Orgànica a D.A. 42.019 66.209 0 t

Digestat de D.A. a comp. 10.536 30.897 0 t

Consums Electricitat 5.104 5.951 388 MWh

Electricitat verda 2.005 0 0 MWh

Gas Natural 213.091 586.880 0 m3

Gasoil 58 74 100 m3

Aigua nd 27.330 732 m3

Àcid sulfúric 208 46 23 t

Metanol 111.706 5.461 0 L

Hipoclorit sòdic 0 2 0 t

Clorur benzalconi 3 0 0 t

Floculant 1 10 0 t

Oli 10.819 14.088 771 L

Antiespumant 3.972 8.257 0 L

Valorització Electricitat exp. 13.252 23.661 0 MWh

Biogàs motors 5.822.783 10.822.054 0 m3

Biogàs torxa 610.127 1.410.596 0 m3

Bioestabilitzat 0 0 0 t

Compost 3.340 7.952 491 t

Alumini 0 0 0 t

Ferralla 0 0 0 t

Plàstics 0 0 0 t

Paper/Cartró 0 0 0 t

Vidre 0 0 0 t

Rebuig Quantitat a DC 32.255 28.689 7.215 t

Quantitat a PVE 4.528 96 0 t

Total (% entrada) 46,9% 32,6% 56,2% %

D.A. = Digestió Anaeròbia
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variacions dels fluxos en termes relatius12, és a dir, tenint en compte l’entrada de residus a 

les plantes. Per tant, es tracta de canvis, per exemple, en l’eficiència de recuperació de 

materials, o en la quantitat de rebuig per tona d’entrada gestionada per les diferents vies 

possibles.  

Generals 

 [Rebuig] Hi ha la tendència  disminuir la quantitat de rebuig d’ecoparc gestionada a 

través de DC, a costa d’incrementar la seva gestió cap a vies que incloguin 

recuperació energètica (PVE i, en l’escenari 2016, planta de preparació de 

combustibles13).  

Ecoparc 1 

 [Valorització] S’incrementa el ràtio de producció de bioestabilitzat en els escenaris 

2014 i 2016.   

 [Rebuig] Disminueix el ràtio de rebuig enviat a DC , a costa d’enviar-lo a PVE i, en 

l’escenari 2016, a la planta de preparació de combustibles.  

 [Rebuig] Disminueix el ràtio de MOR enviada a compostatge extern 

Ecoparc 2 

 [Valorització] En l’escenari 2016 es considera que no es produeix CDR 

comercialitzable directament, ja que en aquest escenari es configura una nova gestió 

dels rebuigs dels ecoparcs (planta de preparació de combustibles).   

 [Rebuig] Disminueix el ràtio de rebuig enviat a DC , a costa d’enviar-lo a PVE. 

 [Rebuig] Es considera que en el cas del rebuig enviat a DC i a PVE, es manté la 

proporció que procedeix de la línia resta i la proporció de la línia orgànica.  

 [Rebuig] En l’escenari 2016, part del rebuig procedent de la línia resta s’envia a una 

planta de preparació de combustibles.  

Ecoparc 3 

 [Valorització] En els escenaris 2014 i 2016 torna a funcionar la digestió anaeròbia 

(fora de servei temporalment en l’escenari 2011), amb el qual es produeix electricitat.  

                                                

 

12 Un flux en termes relatius és, per exemple, la producció de 150 Kg de compost / tona de FORM (d’ara en 

endavant, es farà referència al terme ‘ràtio’ de producció de compost). Si en un escenari es produís més 

compost però es degués estrictament a  l’entrada d’una quantitat major de residus a la planta, no es 

consideraria un canvi, ja que es mantindria el ràtio de producció de compost.  

13 Per planta de preparació de combustibles es considera una (o vàries) instal·lació que aprofita el rebuig dels 

ecoparcs per produir CSR+ (Combustible Sòlid Recuperat d’alt poder calorífic), CDR (Combustible Derivat de 

Residus, poder calorífic mig), metanol de segona generació i dièsel sintètic a partir de la despolimerització 

catalítica. Es pot obtenir més informació dels processos considerats a l’apartat 5.13.   
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 [Rebuig] Disminueix el ràtio de MOR enviada a compostatge extern, ja que entra en 

funcionament la digestió anaeròbia. 

Ecoparc 4 

 [Residu] En l’escenari 2014 es considera que deixa de tractar-se FORM, mentre que 

en l’escenari 2016 tornar a entrar-ne, en quantitats majors a l’escenari 2011.  

 [Valorització] S’incrementa el ràtio de producció de bioestabilitzat en els escenaris 

2014 i 2016. 

 [Valorització] S’incrementa el ràtio de producció de compost en l’escenari 2016 (no 

se’n produeix el 2014). 

 [Rebuig] Disminueix el ràtio de rebuig enviat a DC, a costa d’enviar-lo, en l’escenari 

2016, a la planta de preparació de combustibles.  

5.1.3. Definició de l’ecoparc tipus 

La planta Ecoparc tipus per als diferents escenaris es configura a partir de les dades 

disponibles dels ecoparcs 1, 2, 3 (TMB) i 4, per als quals s’ha obtingut dades de qualitat 

(Figura 13), i considerant els canvis en els escenaris 2014 i 2016 pel que fa a l’eficiència de 

les plantes (veure apartat 5.1.2) i en la distribució de residus d’entrada entre elles (Taula 5 i 

Taula 6).  

 

 

Figura 13. Diagrama sobre els ecoparcs que configuren la planta tipus 
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Taula 5. Distribució d’entrada de residus (línia resta) als ecoparcs 

Escenari Ecoparc 1 Ecoparc 2 PIVR-TMB Ecoparc 4 

2011 26% 24% 30% 20% 

2014 23% 23% 28% 26% 

2016 25% 25% 30% 20% 

Font: (AMB, 2014) 

 

Taula 6. Distribució d’entrada de residus (línia orgànica) als ecoparcs 

Escenari Ecoparc 1 Ecoparc 2 Ecoparc 4 

2011 46% 50% 4% 

2014 38% 47% 15% 

2016 33% 39% 28% 

Font: (AMB, 2014) 

 

En síntesi, l’ecoparc tipus (línia resta) representa una mitjana ponderada dels ecoparcs 1, 

2, 3 (TMB) i 4, mentre que l’ecoparc tipus (línia orgànica) representa una mitjana 

ponderada dels inventaris dels ecoparcs 1, 2 i 4 (la PIVR-TMB no tracta matèria orgànica 

recollida selectivament), per a cadascun dels escenaris. La Taula 7 i la Taula 8 mostren 

l’inventari integrat de la planta tipus per les línies resta i orgànica, respectivament.  
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Taula 7. Inventari  d’entrades i sortides a l’ecoparc tipus, per tona d’entrada a la línia resta  

  2011 2014 2016 Unitat 

Residus  
 

Entrada RESTA 1 1 1 t 

MOR a Compostatge 335 334 335 Kg 

MOR a Digestió Anaeròbia 0 0 0 Kg 

Consums 
 

Electricitat de xarxa 50 48 50 kWh 

Gas Natural 1,2 1,1 1,2 m
3
 

Diesel 1,8 2,2 1,8 l 

Aigua 132 126 135 l 

Àcid sulfúric 1,0 1,0 1,0 Kg 

Metanol 0,5 0,5 0,5 Kg 

Hipoclorit sòdic 0,01 0,01 0,01 Kg 

Clorur benzalconi 0,01 0,01 0,01 Kg 

Floculant 0,04 0,04 0,05 Kg 

Oli 0,1  0,1 0,1 l 

Antiespumant 0,05 0,04 0,05 l 

Emissions CH4 (compostatge) 4 4 4 Kg / t m.o. 

N2O (compostatge) 0,3 0,3 0,3 Kg / t m.o. 

Valorització  Electricitat exportada 0 9 10 KWh 

Bioestabilitzat 82 103 102 Kg 

Alumini 1 1 1 Kg 

Ferralla 20 20 20 Kg 

HDPE 5 5 5 Kg 

PET 7 7 7 Kg 

LDPE 2 3 2 Kg 

Barreja Plàstics 6 6 6 Kg 

Brics 2 2 2 Kg 

Paper/Cartró 17 18 17 Kg 

Vidre 3 3 3 Kg 

CDR preparat 3 3 0 Kg 

Rebuig 
 

Destí DC classe II 327 195 77 Kg 

Destí PVE 242 374 368 Kg 

Pre-CDR  38 34 170 Kg 

MOR a Compostatge Extern 99 66 72 Kg 

Sortides  71 67 69 % 
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Taula 8. Inventari  d’entrades i sortides a l’ecoparc tipus, per tona d’entrada a la línia orgànica  

 

  

  2011 2014 2016 Unitat 

Residus Entrada FORM 980 830 990 Kg 

Entrada FV 20 170 10 Kg 

Fracció Orgànica a Compostatge 30 106 200 Kg 

Fracció Orgànica a D.A. 610 540 460 Kg 

Consums 

 

Electricitat de xarxa 75 69 63 kWh 

Gas Natural 4,5 4,1 3,4 m
3
 

Diesel 1,1 1,7 2,6 l 

Aigua 282 241 197 l 

Àcid sulfúric 1,5 1,5 1,5 Kg 

Metanol 0,7 0,6 0,5 Kg 

Hipoclorit sòdic 0,01 0,01 0,01 Kg 

Clorur benzalconi 0,02 0,01 0,01 Kg 

Floculant 0,06 0,06 0,05 Kg 

Oli 0,14 0,13 0,12 l 

Antiespumant 0,07 0,06 0,05 l 

Emissions CH4 (compostatge) 4 4 1 Kg / t m.o. 

CH4 (digestió anaeròbia) 1 1 1 Kg / t m.o. 

N2O (compostatge) 0,3 0,3 0,3 Kg / t m.o. 

N2O (digestió anaeròbia) 0 0 0 Kg / t m.o. 

Valorització  Electricitat exportada 207 186 157 KWh/t 

Biogàs valoritzat (motors) 93 84 71 m
3
/t 

Biogàs cremat (torxa) 11 10 9 m
3
/t 

Compost 65 62 104 Kg/t 

Rebuig 

 

Destí DC classe II 367 141 66 Kg/t 

Destí PVE 27 269 161 Kg/t 

Sortides  39 41 23 % 
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5.2. Planta de Valorització Energètica (PVE) 

Una PVE és una instal·lació on es produeix la incineració dels residus, ja sigui fracció resta 

o rebuig d’altres instal·lacions (tals com d’ecoparcs, plantes de triatge, etc.). La incineració 

consisteix en una combustió controlada amb temperatures mínimes de 850º C, un temps 

de permanència mínim de 2 segons i turbulència d’oxigen superior al 6%. El tractament, 

redueix el volum dels residus mitjançant la combustió i permet aprofitar l’energia del procés 

per generar calor i electricitat. Els fums que surten del forn passen per la caldera, on 

escalfen aigua que, un cop transformada en vapor, serveix per obtenir energia elèctrica 

mitjançant una turbina o per utilitzar-la amb altres usos energètics, com ara la climatització 

(calor o fred) distribuïda en un sector urbà. 

Com a resultat del tractament, el volum dels residus incinerats es redueix en un 75% i es 

produeixen aproximadament un 20% d’escòries inerts i un 5% de cendres. Les escòries es 

passen per un sedàs vibratori a fi de separar els metalls que poden contenir. Després es 

poden utilitzar per a tasques de rebliment de sòls o dipositar de manera controlada. Les 

cendres s’acumulen en sitges tancades fins que, depenent de la perillositat, es porten a 

centres de tractament de residus especials o s’aboquen a DC per a residus perillosos (DC 

de classe III). 

Producte de la combustió, també es generen gasos com el diòxid de carboni, monòxid e 

carboni, vapor d’aigua, nitrogen, oxigen (el sobrant de la combustió), clor, clorur d’hidrogen, 

òxids de sofre i compostos orgànics, entre d’altres. Abans de ser expulsats a l'exterior per 

la xemeneia han de complir una sèrie de valors límit marcats per la legislació vigent 

(DOGC, 2009). Per això passen per un electrofiltre i un sistema de rentatge de gasos. 

A l’AMB hi ha una PVE que forma part de la PIVR ubicada a Sant Adrià del Besòs (Figura 

14)14.  

                                                

 

14 Una fracció menor (<500t) dels residus recollits en deixalleries metropolitanes es destina a la PVE de 

Constantí (Tarragona), donat que es tracta de residus especials que requereixen un tractament específic. 

Aquesta instal·lació queda fora de l’àmbit d’estudi.  
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Figura 14. Vista exterior de la PVE de Sant Adrià.  

Font: EMA-AMB 

5.2.1. Caracterització PVE 2011 

A continuació es descriuen les hipòtesis i consideracions en l’elaboració de l’inventari, 

agrupades en les cinc categories indicades anteriorment.  

Residus 

 No hi ha hipòtesis/consideracions a destacar 

Consums 

 El consum de combustibles a la PVE per tona de residu incinerat és el mateix, tant si 

l’origen del residu és resta o rebuig d’altres instal·lacions.  

Emissions 

 S’utilitzen els factors d’emissió proposats per l’IPCC (IPCC, 2006) per les emissions 

de  CO2, CH4 i N2O procedents de la combustió dels residus, diferenciant la fracció 

resta del rebuig (veure Taula 9). Per al càlcul de les emissions, es considera la 

composició que apareix a la secció 5.15, i un sistema d’incineració contínua amb 

tecnologia de carregador mecànic. Les directrius IPCC per defecte no consideren 

l’emissió de CO2 biogènic. 
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Taula 9. Emissions de la combustió de la PVE  

Gas Resta
 
(kg/ t) Rebuig (kg/ t) 

CO2  442,1 (fòssil) 785,6 (fòssil) 

CH4 0,2 0,2 

N2O 0,05 0,05 

Font: Directrius de l’IPCC (IPCC, 2006).  

Valorització 

 La valorització energètica per tona de residu és la mateixa, tant si es tracta de resta 

com de rebuig d’ecoparc. 

 Les dades de valorització energètica considerades procedeixen directament del 

gestor de la instal·lació.  

 Les dades de valorització material procedeixen de Dades Ambientals (AMB, 2012) 

Rebuig 

 No hi ha hipòtesis/consideracions a destacar 

 

D’acord amb les dades recopilades i les hipòtesis i consideracions descrites, la Figura 15 

mostra l’inventari d’entrades i sortides de la PVE de Sant Adrià del Besós.  

 

Figura 15. Inventari de la PVE de Sant Adrià de Besós (caracterització 2011)   

ÚNICA LÍNIA Caracterització Plantes

Fluxe PVE Unitats

Residu Resta 174.826 t

Rebuig 163.492 t

TOTAL 338.318 t

Consums Electricitat 246 MWh

Gas Natural 331.850 m3

Aigua 99.418 m3

CaO 1.746 t

Urea 1.108 t

Carbó Actiu 44 t

Valorització Electricitat exportada 147.803 MWh

Calor 166.288 GJ

Ferralla 6.338 t

Escòries 63.569 t

Rebuig Cendres a DC III 12.779 t

Total (% entrada) 3,8% %
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5.2.2. Parametrització PVE 

A continuació es resumeixen els canvis i hipòtesis en els escenaris 2014 i 2016, respecte 

l’escenari base 2011, d’acord amb les previsions de l’AMB. En claudàtors s’indica el tipus 

de flux afectat (rebuig de sortida o valorització) 

 [Valorització] Disminueix lleugerament la recuperació d’escòries (de 188 a 180 Kg/t) 

en els escenaris 2014 i 2016.  

 [Rebuig] Disminueix lleugerament la generació de cendres (de 38 a 35 Kg/t) en els 

escenaris 2014 i 2016.  

 

5.2.3. Definició de la PVE tipus 

La planta tipus del valorització energètica es desprèn directament de la única instal·lació de 

valorització energètica de l’AMB (Figura 16) i considerant els canvis en els escenaris 2014 i 

2016 pel que fa a l’eficiència de la planta (veure apartat 5.2.2). La Taula 10 mostra 

l’inventari de la planta tipus de valorització energètica.   

 

Figura 16. Diagrama sobre la PVE  que configura la planta tipus 
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Taula 10. Inventari  d’entrades i sortides a la PVE tipus, per tona d’entrada  

  2011 2014 2016 Unitat 

Residus Entrada RESTA 517 85 100 Kg 

Entrada Rebuig 483 915 900 Kg 

Consums 

 

Electricitat de xarxa 0,7 0,7 0,7 KWh 

Gas Natural 0,98 0,98 0,98 m
3
 

Aigua 290 290 290 l 

CaO 5,2 5,2 5,2 Kg 

Urea 3,3 3,3 3,3 Kg 

Carbó actiu 0,13 0,13 0,13 Kg 

Emissions CO2 (combustió resta) 442 442 442 Kg / t resta 

CO2 (combustió rebuig) 786 786 786 Kg / t rebuig 

CH4  0,2 0,2 0,2 Kg / t 

N2O  0,05 0,05 0,05 Kg / t 

Valorització  Electricitat exportada 437 437 437 KWh/t 

Calor exportat 492 492 492 MJ/t 

Ferralla 19 19 19 Kg/t 

Escòries 188 180 180 Kg/t 

Rebuig 

 

Cendres a DC classe III 38 35 35 Kg/t 

Sortides  3,8 3,5 3,5 % 
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5.3. Dipòsit controlat (DC) 

La deposició controlada és un tractament finalista que consisteix a abocar els residus en 

condicions de seguretat ambiental, és a dir, de manera que no puguin ser font de 

contaminació per l'entorn. El PMGRM preveu que aquest tractament finalista només 

s’apliqui a residus prèviament tractats i, per tant, en els quals s’ha disminuït el potencial 

contaminant i se n’ha augmentat l’estabilitat.  

Existeixen tres tipologies de DC d’acord amb el Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, 

sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats, tal i com s’indica a continuació: 

 DC de classe I per a residus inerts 

 DC de residus municipals (de classe II), equipats específicament per a admetre 

totes aquelles fraccions dels residus municipals que no es poden valoritzar. 

 DC de classe III per a residus especials 

Els dos principals DC que reben els residus de l’AMB s’enumeren i descriuen breument a 

continuació15: 

 DC Can Mata, ubicat a Hostalets de Pierola al costat de l’Ecoparc 4, té una capacitat 

d’entrada de 400.000 tones/any16. Aquest DC rep actualment resta sense tractar i 

rebuig d’altres instal·lacions de tractament, i disposa de sistema de captació de 

biogàs. 

 DC Elena, ubicat a Cerdanyola del Vallès. Es tracta d’una antiga argilera que s’està 

restaurant omplint-la amb bales de rebuig procedents dels ecoparcs. No disposa de 

sistema de captació de biogàs. 

Altres DC que reben residus metropolitans són: 

 DC Classe I: existeixen diferents DC de classe I que reben els residus inerts de 

l’AMB.  

 DC Clase II: el principal DC receptor de residus no especials, després del DC Can 

Mata i el DC Elena, és el DC de Vacarisses. També es troba en aquesta categoria el 

                                                

 

15 Aquests dos DC acumulen actualment més de ¾ dels residus que es depositen controladament.  

16 El DC de Can Mata es va legalitzar l’any 1990. L’any 2002 es va autoritzar la primera ampliació del DC, 

coincidint amb la clausura de la part vella; i més recentment (2008) s’ha autoritzat una nova ampliació. Té una 

concessió fins l’any 2025. La superfície de rebliment ocupada inicialment pel DC era de 28 ha, mentre que la 

primera i segona ampliacions ocupen una superfície de 26 i 3 ha més, respectivament. El DC disposa d’una 

xarxa d’uns 350 pous que serveixen pel drenatge dels lixiviats.  Alhora, també hi ha un sistema de captació de 

biogàs. 
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DC de proximitat a la planta de compostatge externa de Lleida, que en rebria el seu 

rebuig (DC no identificat).  

 DC Classe III: el DC de Castellolí és l’únic DC de Classe III de Catalunya, i rep els 

residus especials que es destinen a DC, els quals suposen una proporció menor 

(~2%) del total de residus depositats controladament.  

5.3.1. Caracterització DC 2011 

De tots aquests dipòsits, només es disposa de l’inventari del DC Can Mata de classe II, el 

qual s’obté del projecte ‘Càlcul d’emissions de GEH associades als processos de 

tractament de residus a l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient’ (Farreny et al., 2011b).  

A continuació es descriuen les hipòtesis i consideracions en l’elaboració de l’inventari, 

agrupades en les cinc categories indicades anteriorment.  

Residus 

 No hi ha hipòtesis/consideracions a destacar 

Consums 

 No hi ha hipòtesis/consideracions a destacar 

Emissions 

 S’utilitzen els factors d’emissió proposats per l’IPCC (IPCC, 2006) per tal de calcular 

les emissions futures de CH4 procedents de la degradació anaeròbica dels residus 

depositats en l’any d’estudi (veure Taula 11). Es considera un horitzó temporal de 50 

d’anys, a partir dels quals es considera que les emissions de la degradació són 

mínimes.  

Taula 11. Emissions de la degradació anaeròbica al DC (abans de captació) 

Gas Resta
 
(kg/ t) Rebuig (kg/ t) 

CO2  0 0 

CH4 44,1 38,7 

N2O 0 0 

Font: Directrius de l’IPCC (IPCC, 2006).  

 Per a l’estimació de les emissions, es considera la composició de les fraccions resta i 

rebuigs indicades a la secció 5.15.  

 Es considera una captació de biogàs del 41,4% (Farreny et al., 2011b). És important 

tenir en compte que aquest paràmetre és cabdal a l’hora de determinar la petjada de 

carboni dels DC, ja que condiciona fortament les emissions resultants. Alhora, es 

tracta d’un paràmetre amb un elevat grau d’incertesa, donada la dificultat de mesurar 
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experimentalment les emissions difuses dels residus dipositats. Això fa que hi hagi 

gran variabilitat en els valors de captació indicats per diferents DC, amb ràtios que 

oscil·len del 20 al 80% (European Commission, 2011).  

Valorització 

 Les dades del gestor indiquen que el biogàs té un 41,7% en volum de metà i un PCI 

de 10,1 MJ/Kg (es considera que la densitat del metà és de 0,668 Kg/Nm3 a 20ºC). 

Segons dades de 2010, el cabal de biogàs generat al DC Can Mata es distribueix en 

els següents fluxos: 

- Biogàs cremat per generar electricitat (28%), que se suposa que s’exporta 

íntegrament (ja que no es disposa de dades sobre quina part de l’electricitat 

s’autoconsumeix i quina part s’exporta). El rendiment elèctric és de 1,214 kWh/m3, 

segons el gestor del DC. 

- Biogàs cremat per generar calor (11%), per l’assecatge dels lixiviats. 

- Biogàs transportat a consumidor industrial (fàbrica de totxanes), en substitució de 

gas natural (20%). Es considera que la densitat del biogàs és de 1,3 Kg/m3.  

- Biogàs cremat en torxa, sense aprofitament energètic (41%)17. 

Rebuig 

 La generació de lixiviats s’assimila a les dades proporcionades pel gestor del DC per 

l’any 2010. Una vegada gestionats a les instal·lacions del DC (assecatge), són 

gestionats externament. S’assumeix que es destinen a un DC de classe III. 

 

D’acord amb les dades recopilades i les hipòtesis i consideracions descrites, la Figura 17 

mostra l’inventari d’entrades i sortides del DC de Can Mata.  

 

 

                                                

 

17 Aquest percentatge depèn de la quantitat de biogàs exportat a usuari industrial. Aquest usuari és una planta 

de fabricació de totxanes ubicada a les proximitats del DC, que utilitza el biogàs en substitució de gas natural. 

No obstant, el context econòmic de crisi dels darrers anys ha fet disminuir la producció de l’usuari final, amb el 

qual ha demandat menys biogàs i se n’ha hagut de cremar en torxa una major quantitat.  
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Figura 17. Inventari del DC Can Mata (caracterització 2011) 

5.3.2. Parametrització del DC 

La parametrització del DC no canvia en els tres escenaris, ja que no es consideren canvis 

en les instal·lacions.  

5.3.3. Definició del DC tipus 

Per tal de definir el DC tipus, s’agafa com a referent el DC de Can Mata (l’únic pel qual es 

disposa de dades). A partir de la caracterització i parametrització d’aquest DC, es 

defineixen els DC tipus per a les següents tres possibilitats (Figura 18).  

 DC Classe I i Classe III: es considera el consum d’energia de l’operació del DC de 

Can Mata, però no es consideren emissions de metà per als residus que hi arriben 

(inerts/especials) ni tampoc generació de lixiviats donades les característiques de 

biodegradabilitat dels residus depositats. 

 DC Classe II sense captació de biogàs (DC Elena): es considera el consum 

d’energia de l’operació del DC de Can Mata, així com les emissions futures de metà 

de la degradació del rebuig que hi arriba.  

 DC amb captació de biogàs (correspon a la resta de DC, principalment Can Mata i 

Vacarisses): s’assimilen tots al comportament del DC Can Mata tant pel que fa a la 

generació de biogàs, com la seva captació i destí, així com per la generació de 

lixiviats. 

 

LÍNIA Resta+Rebuigs Caracterització Plantes

Fluxe DC Hostalets Unitats

Residu Total 602.374 t

Consums Electricitat 4.922 MWh

Gasoil 1.117 m3

Valorització Biogàs captat total 66 m3/t RESTA captació

Biogàs captat total 57 m3/t REBUIG captació

Biogàs electricitat 28% %

Biogàs tractament lixiviats 11% %

Biogàs torxa 41% %

Biogàs usuari industrial 20% %

Electricitat 22 KWh / t RESTA captació

Electricitat 19 KWh / t REBUIG captació

Gas Natural substituït 172,1 MJ/t RESTA captació

Gas Natural substituït 150,9 MJ/t REBUIG captació

Rebuig Lixiviats 3.227,0 t

Total (% entrada) 0,5% %
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Figura 18. Diagrama sobre el DC  que configura la planta tipus 

 

La Taula 12 mostra l’inventari dels DC tipus per a les tres possibilitats descrites a la Figura 

18, el qual no varia en els tres escenaris.   
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Taula 12. Inventari  d’entrades i sortides dels DC tipus, per tona d’entrada (constant en els tres 

escenaris) 

n.a. = No aplica 

 

En els tres escenaris, el que canvia és la proporció de residus que van a cadascuna de les 

tres tipologies de DC considerades anteriorment, d’acord amb la Taula 13. Cal notar que el 

DC Elena (sense captació de biogàs) deixa d’estar operatiu en els escenaris 2014 i 2016.  

Taula 13. Distribució d’entrada de residus als diferents tipus de DC 

Escenari DC Classe II (amb captació) DC Classe II (sense captació) DC Classe I/III 

2011 60% 29% 11% 

2014 87% 0% 13% 

2016 80% 0% 20% 

Font: (AMB, 2014) 

  DC Classe II 

(amb captació) 

DC Classe II 

(sense captació) 
DC Classe I/III Unitat 

Consums 

 

Electricitat de xarxa 8,2 8,2 8,2 kWh/t 

Gasoil 1,9 1,9 1,9 l 

Emissions CH4 (resta) 25,8 44,1 n.a. Kg/t 

CH4 (rebuig) 22,7 38,7 n.a. Kg/t 

CH4 (especials/inerts) n.a. n.a. 0 Kg / t 

Valorització  Biogàs captat (resta) 66 n.a. n.a. m
3
/t 

Biogàs captat (rebuig) 57 n.a. n.a. m
3
/t 

Electricitat exportada (resta) 22 n.a. n.a. KWh/t 

Electricitat exportada (rebuig) 19 n.a. n.a. KWh/t 

Gas Natural substituït (resta) 172 n.a. n.a. MJ/t 

Gas Natural substituït (rebuig) 151 n.a. n.a. MJ/t 

Rebuig 

 

Lixiviats 5 5 n.a. Kg/t 

Sortides  0,5 0,5 n.a. % 
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5.4. Plantes de Transferència  

Les Plantes de Transferència són concebudes com instal·lacions de selecció i separació 

que funcionen com etapa intermèdia entre la recollida de materials i el seu tractament en 

instal·lacions específiques per a determinades fraccions de residus. En general, reben 

diferents tipus de residus i els classifiquen en funció de la seva tipologia, i 

s’emmagatzemen fins disposar-ne d’una quantitat suficient i es deriven fins a un gestor de 

residus que els tracta. Per tant, en certa manera actuen com un centre d’emmagatzematge 

on es reben residus, es crea un stock, i es distribueixen a un gestor apropiat.  

A l’AMB hi ha una Planta de Transferència, integrada en el Centre de Tractament de 

Residus Municipals (CTRM) de Gavà-Viladecans. Alhora, es pot considerar que la xarxa de 

deixalleries metropolitanes fan també la funció de planta de transferència per a una sèrie 

de fraccions, tals com fustes, residus vegetals, i la recollida selectiva d’envasos de vidre, 

envasos lleugers plàstics/metàl·lics i paper i cartró. Per tant, també es consideraran per a 

elaborar l’inventari de la planta de transferència tipus.  

5.4.1. Caracterització Planta de Transferència 2011 

A continuació es descriuen les hipòtesis i consideracions en l’elaboració de l’inventari 

agrupades en les cinc categories indicades anteriorment.  

Residus 

 No hi ha hipòtesis/consideracions a destacar 

Consums 

 No hi ha hipòtesis/consideracions a destacar 

Emissions 

 No hi ha emissions de la degradació/combustió dels residus gestionats.  

Valorització 

 No hi ha processos de valorització 

Rebuig 

 No hi ha sortida de rebuig en aquestes instal·lacions, ja que només s’encarreguen de 

transferir les entrades a altres instal·lacions 

D’acord amb les dades recopilades i les hipòtesis i consideracions descrites, la Figura 19 

mostra els inventaris d’entrades i sortides de les plantes de Transferència que gestionen 

residus metropolitans. La secció 5.7 presenta més detalls sobre l’origen de les dades de 

les deixalleries.  
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Figura 19. Inventari de les Plantes de Transferència (caracterització 2011) 

5.4.2. Parametrització planta de transferència  

La parametrització de la planta de transferència no canvia en els tres escenaris, ja que no 

es consideren canvis en les instal·lacions.  

5.4.3. Definició de la planta de transferència tipus 

La planta de transferència tipus per als diferents escenaris es configura a partir de les 

dades de caracterització de la planta de Gavà i de la deixalleria tipus (veure secció 5.7) 

(Figura 20), i considerant els canvis en la quantitat de residus d’entrada a cada una de les 

instal·lacions en els diferents escenaris (Taula 14). La Taula 15 mostra l’inventari de la 

planta de transferència tipus.   

 

 

Figura 20. Diagrama sobre les plantes de transferència que configuren la planta tipus 

 

TRANSFERÈNCIA Caracterització Plantes

Flux CRTM (Gavà) Deixalleries Unitats

Residu Resta 229.691 0 t

Resta NV 59.095 0 t

FORM 7.511 0 t

RVOL 12.615 0 t

Fusta 0 19.071 t

RS (vidre, envasos, paper) 0 3.098 t

Residus Vegetals 0 6.457 t

TOTAL 308.912 28.626 t

Consums Electricitat 138 78 MWh

Gasoil 141 0 m3

Aigua 481 sd m3

Sortides Rebuig 0 0 t

Total (% entrada) 0,0% 0,0% %
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Taula 14. Distribució d’entrada de residus a les plantes de transferència 

Escenari CTRM (Gavà) Deixalleries 

2011 92% 8% 

2014 92% 8% 

2016 90% 10% 

Font: (AMB, 2014) 

 

Taula 15. Inventari  d’entrades i sortides a la Planta de Transferència tipus, per tona d’entrada  

 

  2011 2014 2016 Unitat 

Residus Entrada RESTA 680 662 555 Kg 

Entrada Resta (Neteja Viària) 175 217 286 Kg 

FORM 22 0 0 Kg 

Voluminosos 37 46 60 Kg 

Fusta 57 48 63 Kg 

Recollida Selectiva (vidre, envasos, P/C) 9 8 10 Kg 

Residus Vegetals 19 19 25 Kg 

Consums 

 

Electricitat de xarxa 0,64 0,62 0,67 KWh/t 

Gasoil 0,4 0,4 0,4 l/t 

Aigua 1,6 1,6 1,6 l/t 
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5.5. Plantes de Compostatge i Trituració de Fracció Vegetal 

Una planta de compostatge és una instal·lació dedicada a tractar matèria orgànica (FORM) 

i residus vegetals (FV) per obtenir-ne compost, un adob orgànic que es pot emprar tant en 

jardineria com en agricultura.  

La matèria orgànica que s’hi tracta prové de la recollida selectiva, és a dir, correspon a la 

que els ciutadans recullen selectivament en origen i a la generada per grans productors 

(mercats, restaurants, comerços, etc.). Els residus vegetals són restes de poda i jardineria 

recollides a les deixalleries o generades pels serveis municipals. 

A l’AMB hi ha dues plantes de compostatge i una planta de trituració de residus vegetals 

(Figura 21): 

 Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat. Es tracta d’una planta de 

compostatge en piles, que tracta FORM i FV.   

 Planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès. Es tracta d’una planta de 

compostatge en túnel que a més a més de compostar una barreja de FORM i FV, 

també té una línia només de trituració de residus vegetals (que produeix poda 

triturada).  

 Planta de trituració de residus vegetals de Castelldefels. Fa uns anys aquesta 

instal·lació també era de compostatge però en l’actualitat només es dedica a la 

trituració de residus vegetals.  

 

Figura 21. Plantes de compostatge i trituració de residus vegetals ubicades dins de l’AMB 
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5.5.1. Caracterització Planta de Compostatge/Trituració 2011 

A continuació es descriuen les hipòtesis i consideracions en l’elaboració de l’inventari 

agrupades en les cinc categories indicades anteriorment. En cas que la 

hipòtesi/consideració faci referència a una instal·lació en concret, s’indica al principi del 

paràgraf entre claudàtors. La nomenclatura que s’utilitza és la següent: la planta de 

trituració de Castelldefels és [Castelldefels]. 

Residus 

 Els impropis de la FORM que entra a les Plantes de Torrelles i Sant Cugat s’obté del 

Sistema Documental de Residus de l’ARC (ARC, 2013) i fa referència a dades de 

2011.  

Consums 

 [Castelldefels] Donat que no es disposa de dades del gestor, es considera que es fa 

servir una trituradora Doppstadt DW3060, la qual té un motor de gasoil de 315 KW de 

potència. S’assumeix que aquest motor es fa funcionar al 80% de la seva potència, 

amb un rendiment de 10t de residus vegetals processats cada hora, i un rendiment 

de combustió del 35% (PCI Gasoil 42,8 MJ/Kg). 

Emissions 

 Es considera que el procés de compostatge té les emissions segons suggereix 

l’IPCC, mentre que la trituració no computa emissions (no hi ha degradació biològica 

dels residus).  

 Les emissions dels processos de compostatge són les mateixes que apareixen a la 

Taula 3, d’acord amb les directrius de l’IPCC (IPCC, 2006). 

Valorització 

 Es considera que el compost obtingut substitueix fertilitzant mineral. 

 [Castelldefels] La generació de poda triturada és menor a l’esperada donat que hi ha 

una acumulació de material a les instal·lacions 

Rebuig 

 No hi ha hipòtesis/consideracions a destacar 

 

D’acord amb les dades recopilades i les hipòtesis i consideracions descrites, la Figura 22 

mostra els inventaris d’entrades i sortides de les plantes de compostatge i trituració 

anteriorment esmentades.  
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Figura 22. Inventari de les Plantes de Compostatge i Trituració (caracterització 2011) 

 

5.5.2. Parametrització de la planta de Compostatge/Trituració  

A continuació es resumeixen els canvis i hipòtesis en els escenaris 2014 i 2016, respecte 

l’escenari base 2011, d’acord amb les previsions de l’AMB. En claudàtors s’indica el tipus 

de flux afectat (rebuig de sortida o valorització). 

Planta de compostatge Torrelles 

 [Rebuig] Disminueix la quantitat de rebuig generat  

 [Valorització] Augmenta la producció de poda triturada en els escenaris 2014 i 2016, 

en relació a 2011. 

5.5.3. Definició de la planta de Compostatge/Trituració tipus 

La planta de compostatge i trituració de restes vegetals tipus per als diferents escenaris es 

configura a partir de les dades disponibles de les tres plantes inventariades (Figura 23), i 

considerant els canvis en la parametrització de les plantes (veure apartat 5.5.2) i en la 

distribució de residus d’entrada en els escenaris 2014 i 2016 (Taula 16). La Taula 17 

mostra l’inventari de la planta de compostatge/trituració tipus.   

Caracterització Plantes

Fluxe Torrelles Sant Cugat Castelldefels Unitats

Residu FORM 4.236 5.481 0 t

Impropis FORM 11,0% 9,9% 0,0% %

RV 581 5.195 19.920 t

RV a trituració 0% sd 100% %

TOTAL 4.817 10.676 19.921 t

Consums Electricitat 31.218 151.351 0 KWh

Gasoil 25 18 137 m3

Aigua 107 539 sd m3

Valorització Compost 416 1.445 0 t

FV triturada 0 5.774 7.071 t

Rebuig Destí DC 1.419 1.493 0 t

Total (% entrada) 29,5% 14,0% 0,0% %
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Figura 23. Diagrama sobre les plantes de transferència que configuren la planta tipus 

 

Taula 16. Distribució d’entrada de residus a les diferents plantes de compostatge i trituració 

Escenari Torrelles Sant Cugat Castelldefels (trituració) 

2011 13% 34% 53% 

2014 17% 40% 44% 

2016 17% 40% 44% 

Font: (AMB, 2014) 
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Taula 17. Inventari  d’entrades i sortides a la Planta de Compostatge/Trituració tipus, per tona 

d’entrada  

 

  2011 2014 2016 Unitat 

Residus Entrada FORM 291 375 375 Kg 

Impropis FORM 10,4 10,4 10,4 % 

Entrada Restes Vegetals 709 625 625 Kg 

Restes Vegetals a trituració 75 70 70 % 

Consums 

 

Electricitat de xarxa 6 7 7 kWh/t 

Gasoil 4,9 4,5 4,5 l/t 

Aigua 43 42 42 l/t 

Emissions CH4 (procés compostatge) 4 4 4 Kg/t m.o. 

N2O (procés compostatge) 0,3 0,3 0,3 Kg/t m.o. 

Valorització Compost 122 121 121 Kg/t 

Poda triturada 392 390 390 Kg/t comp 

Rebuig Destí DC Classe II 182 111 111 Kg/t comp 

Sortides 18,2 11,1 11,1 % 
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5.6. Planta de Voluminosos 

Les plantes de tractament de voluminosos són instal·lacions on se separen els residus que, 

per les seves dimensions, no es poden recollir segons el sistema de recollida segregada 

habitual. Es tracta, principalment, de: 

 Mobles vells i altres materials derivats de fusta. 

 Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) de gran volum. 

L’objectiu d’aquest procés és reciclar la major quantitat de materials i tractar 

adequadament els residus que no es poder tornar a utilitzar com a matèries primeres 

secundàries.   

El tractament aplicat als residus voluminosos és específic per a cada tipus: 

 La fusta procedent de mobles vells i altres materials derivats de fusta es tritura i 

després s’envia a les fàbriques per fer taulells d’aglomerat o bé s’aprofita com a 

combustible per a la producció d’energia. 

 Els residus d’aparells elèctrics i electrònics s’arrepleguen i es lliuren als sistemes de 

gestió autoritzats on es tracten per aconseguir matèries primeres secundàries que 

poden ser introduïdes de nou al cicle de producció. 

L’AMB disposa d’una única instal·lació per tractar aquests residus (Figura 24): 

 La planta de tractament de voluminosos de Gavà-Viladecans, que forma part del 

Centre de Tractament de Residus Municipals (CTRM)  

 

Figura 24. Planta de Voluminosos de l’AMB 
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5.6.1. Caracterització Planta de Voluminosos 2011 

A continuació es descriuen les hipòtesis i consideracions en l’elaboració de l’inventari 

agrupades en les cinc categories indicades anteriorment.  

Residus 

 No hi ha hipòtesis/consideracions a destacar 

Consums 

 Les dades de consum d’energia de la planta de triatge d’envasos de Gavà i de la 

Planta de Voluminosos es presenten integrades, de manera que s’assumeix que el 

consum que correspon a la planta de voluminosos és proporcional a les entrades a la 

línia de voluminosos en relació al total. 

 El consum d’aigua és una estimació, ja que les dades de consum de 2011 no eren 

representatives (hi ha hagut una fuita d’aigua). 

Emissions 

 No hi ha emissions de la degradació/combustió dels residus gestionats.  

Valorització 

 Hipòtesi sobre el destí de l’estella i altres materials recuperats. Considerem que un 

50,7% (l’any 2011) de l’estella va a valorització energètica, substituint coc de petroli a 

una planta cimentera, mentre que la resta d’estella va a valorització material.  

Rebuig 

 El rebuig que va a CDR requereix un tractament, que es fa en una planta de 

preparació de CDR (que tindria un rendiment aproximat del 50%).  

 

D’acord amb les dades recopilades i les hipòtesis i consideracions descrites, la Figura 25 

mostra els inventaris d’entrades i sortides de la Planta de Voluminosos de Gavà-

Viladecans.   
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Figura 25. Inventari de la Planta de Voluminosos (caracterització 2011) 

5.6.2. Parametrització planta de Voluminosos  

A continuació es resumeixen els canvis i hipòtesis en els escenaris 2014 i 2016, respecte 

l’escenari base 2011, d’acord amb les previsions de l’AMB. En claudàtors s’indica el tipus 

de flux afectat (rebuig de sortida o valorització). 

 [Valorització] S’assumeix els mateixos ràtios de recuperació de tots els materials, 

amb l’excepció de la fusta, que pot canviar en els diferents escenaris. En el cas de 

l’escenari 2016, part de l’estella de fusta es gestiona com a ‘rebuig’ que es processa 

a la planta de preparació de combustibles (veure apartat 5.13). Per tant, deixa de 

considerar-se com a producte recuperat a la planta de voluminosos.  

 [Valorització] En relació al destí de l’estella de fusta recuperada a la planta, el 

percentatge que va a valorització energètica directa passa de 50,7% (l’any 2011) a 

un 41,6% en l’escenari 2014. Aquest percentatge es redueix a 0% en l’escenari 2016, 

ja que l’estella que fins al moment es valoritzava energèticament s’envia en aquest 

escenari a la planta de preparació de combustibles anteriorment esmentada (i surt 

per tant com a ‘rebuig’). Per tant, com a producte, la planta de voluminosos només 

recuperaria estella valoritzable materialment.  

 [Rebuig] Augmenta  la quantitat de rebuig generat que s’envia a DC Classe II.  

  

VOLUMINOSOS Caracterització Plantes

Flux CTRM Gavà Unitats

Residu RV 6.457 t

Fusta 19.198 t

Voluminosos 29.917 t

TOTAL 55.572 t

Consums Electricitat 1.236 MWh

Gasoil 86 m3

Aigua 3.000 m3

Valorització Estella fusta 47.277 t

RAEE 254 t

Poda triturada 1.753 t

Ferralla 934 t

Barreja plàstics 104 t

Paper/Cartró 27 t

Altres 1.083 t

Rebuig Rebuig a DC II 2.716 t

A planta de CDR 274 t

Total (% entrada) 5,4% %
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5.6.3. Definició de la planta de Voluminosos Tipus 

La planta de voluminosos tipus es desprèn directament de la única instal·lació d’aquest 

tipus a l’AMB (Figura 26), i considerant els canvis en la parametrització (veure apartat 

5.6.2). La Taula 18 mostra l’inventari de la planta de transferència tipus.   

 

Figura 26. Diagrama sobre la planta de voluminosos que configura la planta tipus 

 

Taula 18. Inventari  d’entrades i sortides a la Planta de Voluminosos tipus, per tona d’entrada  

  2011 2014 2016 Unitat 

Residus Entrada Restes Vegetals 116 109 109 Kg 

Entrada Fusta 345 278 278 Kg 

Entrada Voluminosos 538 613 613 Kg 

Consums 

 

Electricitat de xarxa 22 22 22 KWh/t 

Gasoil 2 2 2 l/t 

Aigua 50 50 50 l/t 

Valorització Estella fusta 851 853 485 Kg/t 

RAEE 5 5 5 Kg/t 

Poda triturada 32 0 0 Kg/t 

Ferralla 17 17 17 Kg/t 

Barreja plàstics 2 2 2 Kg/t 

Paper / cartró 0,5 0,5 0,5 Kg/t 

Altres 19 19 19 Kg/t 

Rebuig Destí DC Classe II 49 70 70 Kg/t 

Destí a planta CDR 5 2 370 Kg/t 

Sortides 5,4 7,3 44,0 % 
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5.7. Deixalleries 

Les deixalleries són instal·lacions que recullen i emmagatzemen residus municipals per als 

quals no hi ha contenidors específics al carrer ni un sistema de recollida domiciliària. Al 

voltant del 5,5% dels residus que es recullen a l'àrea metropolitana passen per aquestes 

instal·lacions.  

La Llei 6/1993, de residus, va establir que tots els municipis de més de 5.000 habitants 

havien de disposar d’una deixalleria pròpia. L’actual Decret legislatiu 1/2009, de 21 de 

juliol, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei reguladora del residus, manté aquesta 

obligació (DOGC, 2009). Actualment, la xarxa de deixalleries metropolitana consta de 78 

instal·lacions, de les quals 59 són fixes i 19 mòbils. I és que, a banda de les grans 

instal·lacions, que habitualment es troben als afores de les poblacions, també s'han creat 

minideixalleries (conegudes com a punts verds de barri a Barcelona) i deixalleries mòbils 

(punts verds mòbils) amb l'objectiu d'apropar aquest servei als ciutadans. 

La Figura 28 mostra la xarxa de deixalleries metropolitana desplegada fins l’any 2008. 

Donada la impossibilitat de recollir dades d’inventari de totes i cada una de les deixalleries, 

s’han inventariat tres deixalleries de diferents dimensions representatives del conjunt total 

de deixalleries: 

 Deixalleria d’El Papiol (deixalleria petita, que gestiona menys de 500 tones de 

residus/any) 

 Deixalleria de Sant Adrià del Besós (deixalleria mitjana, que gestiona entre 2.000 i 

3.000 tones de residus/any) 

 Deixalleria d’El Prat de Llobregat (deixalleria gran, que gestiona aproximadament 

5.000 tones de residus/any) 

Aquestes tres deixalleries han servit per quantificar els consums d’energia d’aquest tipus 

d’instal·lacions. 

 

Figura 27. Xarxa de deixalleries de l’AMB fins l’any 2008  
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5.7.1. Caracterització Deixalleries 2011 

A continuació es descriuen les hipòtesis i consideracions en l’elaboració de l’inventari 

agrupades en les cinc categories indicades anteriorment.  

Residus 

 Les entrades i sortides de residus en cada deixalleria són de la mateixa magnitud, ja 

que no hi ha un emmagatzematge substancial i tampoc tenen lloc processos de 

tractament dels residus. Donat que les entrades a les deixalleries no sempre es 

pesen/inventarien, s’ha agafat com a referència les dades de sortides de les 

deixalleries. 

 Les deixalleries fan també la funció de planta de transferència per a una sèrie de 

fraccions de residus (fustes, jardineria, matalassos, recollida selectiva de 

paper/cartró, recollida selectiva d’envasos plàstics/metàl·lics, recollida selectiva de 

vidre). Les fraccions que es consideren gestionades per la via de transferència 

s’inclouen a la secció 5.4.  

Consums 

 No es disposa de dades de consum d’aigua, tot i que es consideren molt menors.  

 Les dades de consum d’energia de les tres deixalleries estudiades es prenen com a 

representatives de tota la xarxa de deixalleries metropolitanes. Del consum d’energia 

total d’aquestes instal·lacions, se’n reparteix una part proporcional a la funció de 

transferència de residus i una altra al flux ‘net’ de residus gestionats a les deixalleries. 

Emissions 

 No hi ha emissions de la degradació/combustió dels residus gestionats.  

Valorització 

 Els processos que tenen lloc a les deixalleries consisteixen en una classificació i 

separació dels residus en diferents grups.  

Rebuig 

 No hi ha hipòtesis/consideracions a destacar 
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D’acord amb les dades recopilades i les hipòtesis i consideracions descrites, la Figura 28 

mostra els inventaris d’entrades i sortides de les tres deixalleries estudiades.  

 

Figura 28. Inventari de les Deixalleries (caracterització 2011)  

5.7.2. Parametrització de les deixalleries 

A continuació es resumeixen els canvis i hipòtesis en els escenaris 2014 i 2016, respecte 

l’escenari base 2011, d’acord amb les previsions de l’AMB. En claudàtors s’indica el tipus 

de flux afectat. 

 [Rebuig] S’assumeix una reducció del residu que es destina a DC Classe II 

(assimilable a fracció resta) i un augment del rebuig enviat a DC de classe I 

(assimilable a runes) així com enviat a PVE (per a residus especials). 

5.7.3. Definició de la Deixalleria tipus 

La deixalleria  tipus es el resultat d’integrar les dades de consums energètics disponibles 

de les tres deixalleries estudiades tipus, així com les dades de residus totals gestionats a la 

xarxa de deixalleries metropolitanes (Figura 29), i tenint en compte els canvis en la 

parametrització (veure apartat 5.7.2). La Taula 19 mostra l’inventari de la deixalleria tipus. 

   

 

Figura 29. Diagrama sobre les deixalleries que configuren la planta tipus 

  

Caracterització Plantes

Fluxe Deix. Papiol Deix. Sant Adrià Deix. El Prat Unitats

Residu Entrades totals 405 2.849 4.959 t

Consums Electricitat 1.652 2.499 18.350 KWh
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Taula 19. Inventari  d’entrades i sortides de la deixalleria tipus, per tona d’entrada  

 

Observació: En el model de càlcul s’ha optat per assignar els crèdits evitats de la recollida 

selectiva de tèxtil (que té lloc en alguns casos a les deixalleries) al subsistema 

‘deixalleries’, de manera addicional als resultats de petjada de carboni obtinguts segons les 

dades disponibles i hipòtesis considerades en aquesta secció (5.7). 

  2011 2014 2016 Unitat 

Residus Entrada 1 1 1 t 

Consums Electricitat de xarxa 2,7 2,7 2,7 KWh/t 

Valorització Plàstics  4 4 4 Kg/t 

Metall fèrric 21 21 21 Kg/t 

Vidre 31 31 31 Kg/t 

RAEE 39 39 39 Kg/t 

Altres recuperats 26 26 26 Kg/t 

Rebuig Destí DC Classe II (rebuig) 236 188 188 Kg/t 

Destí DC Classe I (runes) 634 676 676 Kg/t 

Destí PVE (residus especials) 8 9 9 Kg/t 

Sortides 87,8 87,3 87,3 % 
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5.8. Plantes de Triatge d’Envasos 

Les plantes de triatge d’envasos són instal·lacions on se separa per materials la fracció 

d’envasos lleugers del model de cinc fraccions. L'objectiu d’aquest procés és lliurar un 

material homogeni als recicladors perquè, a partir d'ell, elaborin nous productes. 

El procés de triatge dels residus té diferents etapes. Primer es descarreguen les deixalles a 

la zona de recepció de la planta. Des d'allà passen a unes cintes transportadores que 

recorren les diferents seccions de la instal·lació: obridor de bosses, separador balístic, 

garbell rotatiu, separador per infraroigs, cabina de triatge manual, separador magnètic, 

inductor de Foucault i premsa per embalar els materials recuperats. 

L’àrea metropolitana de Barcelona disposa de dues plantes de triatge d’envasos (la Figura 

30 mostra aquestes dues plantes, així com la planta de Triatge de FIRM de Molins de Rei): 

 Planta de triatge de Gavà-Viladecans 

 Línia de triatge d'envasos de l'Ecoparc de Montcada i Reixac (ecoparc 2) 

 

Figura 30. Plantes de triatge d’envasos i de FIRM de l’AMB  
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5.8.1. Caracterització Plantes de Triatge d’envasos 2011 

A continuació es descriuen les hipòtesis i consideracions en l’elaboració dels inventaris 

agrupades en les cinc categories indicades anteriorment. En cas que la 

hipòtesi/consideració faci referència a una instal·lació en concret, s’indica al principi del 

paràgraf entre claudàtors.  

Residus 

 No hi ha hipòtesis/consideracions a destacar 

Consums 

 [Triatge Gavà] Les dades de consum d’energia de la planta de triatge d’envasos de 

Gavà i de la Planta de Voluminosos es presenten integrades, de manera que 

s’assumeix que el consum que correspon a la planta de triatge és proporcional a les 

entrades a la línia d’envasos en relació al total. 

 [Triatge Gavà] El consum d’aigua és una estimació, ja que les dades de consum de 

2011 no eren representatives (hi ha hagut una fuita d’aigua). 

 [Envasos Eco2] El consum d’aigua, d’electricitat, gasoil i oli es distribueix de manera 

proporcional entre les entrades de la línia de resta, FORM i envasos de l’ecoparc 2.  

Emissions 

 No hi ha emissions de la degradació/combustió dels residus gestionats.  

Valorització 

 No hi ha hipòtesis/consideracions a destacar 

Rebuig 

 No hi ha hipòtesis/consideracions a destacar 

D’acord amb les dades recopilades i les hipòtesis i consideracions descrites, la Figura 31 

mostra els inventaris d’entrades i sortides de les dues plantes de triatge d’envasos.  
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Figura 31. Inventari de les Plantes de Triatge d’Envasos (caracterització 2011) 

5.8.2. Parametrització plantes de Triatge d’envasos  

A continuació es resumeixen els canvis i hipòtesis en els escenaris 2014 i 2016, respecte 

l’escenari base 2011, d’acord amb les previsions de l’AMB. Aquests s’agrupen per planta 

afectada (segons s’escaigui). En claudàtors s’indica el tipus de flux afectat (rebuig de 

sortida o valorització). 

Ecoparc 2 (línia envasos) 

 [Valorització] En els escenaris 2011 i 2014 es produeix CSR (combustible recuperat). 

En canvi, en l’escenari 2016, aquest flux es gestiona a través de la planta de 

preparació de combustibles externa.  

 [Rebuig] El rebuig generat en l’escenari 2011 s’envia a DC, mentre que en l’escenari 

2014 s’envia a PVE (mantenint el ràtio de generació). En l’escenari 2016, es redueix 

lleugerament la generació de rebuig, i s’envia principalment a PVE. 

CTRM Gavà (línia envasos) 

 [Valorització] En els escenaris 2011 i 2014 es produeix CSR (combustible recuperat). 

En canvi, en l’escenari 2016, aquest flux es gestiona a través de la planta de 

preparació de combustibles externa.  

LÍNIA ENVASOS Caracterització Plantes

Flux Ecoparc 2 CTRM Gavà Unitats

Residu Envasos 15.547 23.087 t

Consums Electricitat 1.000 514 MWh

Gasoil 12 36 m3

Oli 2.368 sd l

Aigua 4.594 9.000 m3

Valorització Alumini 177 154 t

Ferralla 1.359 2.057 t

HDPE 1.055 1.574 t

PET 2.553 4.239 t

LDPE (film) 1.983 2.505 t

Barreja plàstics 1.168 2.175 t

Brics 1.178 1.180 t

Paper i Cartró 0 158 t

CSR 533 133 t

Rebuig Quantitat a DC 5.476 0 t

Quantitat a PVE 0 6.972 t

Total (% entrada) 35,2% 30,2% %
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5.8.3. Definició de la planta de Triatge d’envasos tipus 

La planta de triatge d’envasos tipus és el resultat d’integrar les dades de les dues plantes 

de triatge d’envasos metropolitanes (Figura 32) i considerant els canvis en els escenaris 

2014 i 2016 pel que fa a la parametrització (veure apartat 5.8.2) i a la distribució de residus 

d’entrada entre elles (Taula 20). La Taula 21 mostra l’inventari de la planta tipus resultant.  

  

 

Figura 32. Diagrama sobre les plantes de triatge d’envasos que configuren la planta tipus 

 

Taula 20. Distribució d’entrada de residus a les diferents plantes de triatge d’envasos 

Escenari Ecoparc 2 (envasos) CTRM Gavà (envasos) 

2011 40% 60% 

2014 48% 52% 

2016 55% 45% 

Font: (AMB, 2014) 
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Taula 21. Inventari  d’entrades i sortides de la planta de triatge d’envasos tipus, per tona d’entrada   

 

  2011 2014 2016 Unitat 

Residus Recollida Selectiva envasos (groc) 1 1 1 t 

Consums Electricitat de xarxa 39 39 42 kWh/t 

Gasoil 1,3 1,2 1,1 l/t 

Aigua 353 345 338 l/t 

Oli 0,2 0,2 0,2 l/t 

Valorització Alumini 9 9 9 Kg/t 

Ferralla 88 88 88 Kg/t 

HDPE 68 68 68 Kg/t 

PET 176 174 173 Kg/t 

LDPE (Film) 116 118 119 Kg/t 

Barreja plàstics 87 85 84 Kg/t 

Brics 61 63 65 Kg/t 

Paper i cartró 4 4 3 Kg/t 

CSR 17 19 0 Kg/t 

Rebuig Destí DC Classe II  139 0 0 Kg/t 

Destí PVE 182 326 278 Kg/t 

Destí planta preparació 

combustibles 

0 0 21 Kg/t 

Sortides 32,2 32,6 29,9 % 
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5.9. Plantes de Triatge de FIRM 

Les plantes de triatge de FIRM són instal·lacions on se separa per materials la fracció 

FIRM (Fracció Inorgànica dels Residus Municipals) del model de residu mínim. L'objectiu 

d’aquest procés és lliurar un material homogeni als recicladors perquè, a partir d'ell, 

elaborin nous productes, i separar-lo del rebuig. 

L’AMB disposa d’una planta de triatge de FIRM (la Figura 30 mostra aquesta planta, així 

com les plantes de triatge d’envasos): 

 Planta de triatge de FIRM de Molins de Rei 

5.9.1. Caracterització Planta de Triatge de FIRM 2011 

A continuació es descriuen les hipòtesis i consideracions en l’elaboració dels inventaris 

agrupades en les cinc categories indicades anteriorment.  

Residus 

 No hi ha hipòtesis/consideracions a destacar 

Consums 

 No hi ha hipòtesis/consideracions a destacar  

Emissions 

 No hi ha emissions de la degradació/combustió dels residus gestionats.  

Valorització 

 No hi ha hipòtesis/consideracions a destacar 

Rebuig 

 El rebuig que va a DC no té recuperació energètica. 

 La MOR de la resta que es gestiona a través de compostatge extern s’envia a una 

planta de compostatge ubicada a Lleida). 

 

D’acord amb les dades recopilades i les hipòtesis i consideracions descrites, la Figura 33 

mostra els inventaris d’entrades i sortides de la planta de triatge de FIRM.  
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Figura 33. Inventari de la planta de Triatge de FIRM (caracterització 2011) 

5.9.2. Parametrització planta de Triatge de FIRM  

La parametrització de la planta de triatge de FIRM no canvia en els tres escenaris, ja que 

no es consideren canvis en les instal·lacions.  

5.9.3. Definició de la planta de Triatge de FIRM tipus 

La planta de de triatge de FIRM de Molins és l’única d’aquest tipus a l’AMB, i per tant 

s’utilitza com a representativa de la planta tipus (Figura 34). Alhora, no hi ha canvis en els 

diferents escenaris (veure apartat 5.9.2). La Taula 22 mostra l’inventari de la planta tipus 

resultant.   

 

Figura 34. Diagrama sobre les plantes de triatge de FIRM que configuren la planta tipus 

LÍNIA FIRM Caracterització Plantes

Flux FIRM Molins Unitats

Residu FIRM (envasos+resta) 17.642 t

Consums Electricitat 251 MWh

Gasoil 15 m3

Aigua 969 m3

Valorització Alumini 0 t

Ferralla 364 t

HDPE 111 t

PET 208 t

LDPE (film) 485 t

Barreja plàstics 421 t

Brics 51 t

Paper i Cartró 834 t

Vidre 347 t

Altres 3 t

Rebuig Quantitat a DC 12.221 t

Quantitat a Comp.Ext. 2.193 t

Total (% entrada) 81,7% %
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Taula 22. Inventari  d’entrades i sortides de la planta de triatge de FIRM  tipus, per tona d’entrada  

 

  2011 2014 2016 Unitat 

Residus FIRM (model residu mínim) 1 1 1 t 

Consums Electricitat de xarxa 14 14 14 kWh/t 

Gasoil 0,8 0,8 0,8 l/t 

Aigua 55 55 55 l/t 

Valorització Ferralla 21 21 21 Kg/t 

HDPE 6 6 6 Kg/t 

PET 12 12 12 Kg/t 

LDPE (Film) 27 27 27 Kg/t 

Barreja plàstics 24 24 24 Kg/t 

Brics 3 3 3 Kg/t 

Paper i cartró 47 47 47 Kg/t 

Vidre 20 20 20 Kg/t 

Rebuig Destí DC Classe II (sense captació) 693 693 693 Kg/t 

Destí Compostatge Extern 124 124 124 Kg/t 

Sortides 81,7 81,7 81,7 % 
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5.10. Plantes de Compostatge (de MOR) Extern 

Una planta de compostatge de MOR té la funció d’estabilitzar la fracció orgànica de la resta 

per tal de reduir els potencials impactes de la degradació anaeròbia de la matèria orgànica 

(als DC, per exemple).  

5.10.1. Caracterització planta de Compostatge extern  

La MOR de l’ecoparc 3 i de la planta de triatge de FIRM de Molins es gestiona a través de 

compostatge extern, en una planta que es trobaria localitzada a Lleida. Aquesta planta es 

pot assimilar, en quant a tecnologia, a la planta de compostatge de Torrelles de Llobregat 

(veure secció 5.5). A continuació es descriuen les hipòtesis i consideracions en l’elaboració 

de l’inventari agrupades en les cinc categories indicades anteriorment.  

Residus 

 Donat que no hi ha dades dels impropis de la MOR d’entrada, suposem un ràtio 

similar als de la FORM, és a dir, 11%.  

Consums 

 No hi ha hipòtesis/consideracions a destacar. 

Emissions 

 Es considera que el procés de compostatge té les emissions segons suggereix IPCC 

(veure Taula 3). 

Valorització 

 No hi ha hipòtesis/consideracions a destacar 

Rebuig 

 El rebuig s’envia a un DC de proximitat 

 

D’acord amb les dades recopilades, els balanços proporcionats per l’AMB (AMB, 2014) i 

les hipòtesis i consideracions descrites, la Figura 35 mostra els inventaris d’entrades i 

sortides de la planta de compostatge extern.   
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Figura 35. Inventari de les Plantes de Compostatge extern de MOR 

  

5.10.2. Parametrització planta de Compostatge extern  

La parametrització de la planta de compostatge extern no canvia en els tres escenaris, ja 

que no es consideren canvis en les instal·lacions. 

5.10.3. Definició de la planta de Compostatge extern tipus 

La planta de compostatge extern tipus es el resultat d’assimilar-la (en termes de consums) 

a la planta de compostatge de Torrelles, i tenint en compte els balanços proporcionats per 

l’AMB (Figura 36). La Taula 23 mostra l’inventari de la planta de de compostatge extern 

tipus.   

 

 

Figura 36. Diagrama sobre la planta de compostatge que configura la planta tipus 

  

ÚNICA LÍNIA Caracterització Plantes

Flux Planta Externa Unitats

Residu MOR 62.875 t

Consums Electricitat KWh

Gasoil m3

Aigua m3

Valorització Bioestabilitzat 12.575 t

Rebuig Destí DC 25.150 t

Total (% entrada) 40,0% %

Assimilem a 

Torrelles
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Taula 23. Inventari  d’entrades i sortides a la Planta de Compostatge extern tipus, per tona d’entrada  

 

  2011 2014 2016 Unitat 

Residus Entrada MOR 1 1 1 t 

Impropis MOR 11 11 11 % 

Consums 

 

Electricitat de xarxa 6 6 6 kWh/t 

Gasoil 5 5 5 l/t 

Aigua 22 22 22 l/t 

Emissions CH4 (procés compostatge) 4 4 4 Kg/t m.o. 

N2O (procés compostatge) 0,3 0,3 0,3 Kg/t m.o. 

Valorització Bioestabilitzat 200 200 200 Kg/t 

Rebuig Destí DC Classe II 400 400 400 Kg/t 

Sortides 40 40 40 % 
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5.11. Planta de Triatge de P/C  

El Paper i Cartró (P/C) recollit selectivament rep un procés de triatge inicial per tal de 

depurar-ne els impropis, el qual permet després reciclar-lo i fabricar paper reciclat. Aquest 

procés pot tenir lloc a les plantes de reciclatge o directament a les plantes de fabricació de 

paper.  

Donat que no es disposa de dades d’inventari de cap planta de triatge de P/C per la 

caracterització, i tenint en compte que no es consideren canvis en la parametrització (les 

característiques de les plantes són constants en els diferents escenaris), a continuació es 

presenta directament l’apartat relatiu a la planta de triatge de P/C tipus.  

5.11.1.  Planta de Triatge de P/C Tipus 

La planta de triatge de P/C tipus es configura a partir dels inventaris disponibles en bases 

de dades (Doka, 2009), ja que no es disposa de dades de les instal·lacions que gestionen 

la RS de P/C de l’AMB  (Figura 37). Es considera com a hipòtesi que el rebuig s’envia a DC 

de classe II. La Taula 24 mostra l’inventari de la planta tipus resultant.   

 

Figura 37. Diagrama sobre les plantes de triatge de P/C que configuren la planta tipus 

 

Taula 24. Inventari  d’entrades i sortides de la planta de triatge de P/C, per tona d’entrada  

 

  2011 2014 2016 Unitat 

Residus Recollida Selectiva P/C 1 1 1 t 

Consums Electricitat de xarxa 9 9 9 KWh/t 

Gasoil 0,4 0,4 0,4 l/t 

Valorització P/C net 920 920 920 Kg/t 

Rebuig Destí DC Classe II  80 80 80 Kg/t 

Sortides 8 8 8 % 
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5.12. Planta d’afí de vidre  

La recollida selectiva de vidre rep un procés d’afí inicial per tal de depurar-ne els impropis, 

el qual permet després reciclar-lo. Donat que no es disposa de dades d’inventari de cap 

planta d’afí de vidre per la caracterització, i tenint en compte que no es consideren canvis 

en la parametrització (les característiques de les plantes són constants en els diferents 

escenaris), a continuació es presenta directament l’apartat relatiu a la planta d’afí de vidre 

tipus.  

5.12.1.  Planta d’afí de vidre Tipus 

La planta d’afí de vidre tipus es configura a partir dels inventaris disponibles en bases de 

dades (Doka, 2009), ja que no es disposa de dades de les instal·lacions que gestionen la 

RS de P/C de l’AMB  (Figura 38). Es considera com a hipòtesi que el rebuig s’envia a DC 

de classe II. La Taula 25 mostra l’inventari de la planta tipus resultant.   

 

 

Figura 38. Diagrama sobre les plantes de triatge de P/C que configuren la planta tipus 

 

Taula 25. Inventari  d’entrades i sortides de la planta d’afí de vidre, per tona d’entrada  

 

  2011 2014 2016 Unitat 

Residus Recollida Selectiva Vidre 1 1 1 t 

Consums Electricitat de xarxa 4 4 4 KWh/t 

Valorització Vidre net 960 960 960 Kg/t 

Rebuig Destí DC Classe II  40 40 40 Kg/t 

Sortides 4 4 4 % 
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5.13. Planta de Preparació de Combustibles 

Les plantes de preparació de combustibles reben residus (generalment rebuigs) amb cert 

poder calorífic de diferents instal·lacions de tractament de residus i el preparen com a 

combustible. El procés de preparació de combustibles pot ser més o menys intensiu 

principalment en funció de: 

 Composició del residu d’entrada (contingut en fraccions calorífiques, tals com els 

plàstics i el paper/cartró) 

 Característiques del producte a preparar (per exemple, poder calorífic inferior (PCI) 

del combustible) 

Existeixen múltiples vies per a l’obtenció de combustibles a partir dels residus, entre les 

quals el present treball considera les següents opcions per la planta de preparació de 

combustibles: 

 Preparació de Combustible Derivat de Residus (CDR), a partir de rebuig d’ecoparc. 

Aquest combustible tindria un PCI de 15 MJ/Kg, i requeriria més o menys intensitat 

energètica en el procés de preparació en funció de la qualitat i poder calorífic del 

rebuig d’entrada. 

 Preparació de Combustible Sòlid Recuperat d’alta qualitat (CSR+)18, el qual tindria 

un PCI de 18,3 MJ/Kg i compliria amb requisits de qualitat més estrictes que el CDR, 

i es produiria a partir d’aquell rebuig amb major poder calorífic. Aquesta via es 

considera només en l’escenari 2016. 

 Producció de metanol19 de segona generació. Aquesta via es considera només en 

l’escenari 2016. 

 Producció de dièsel sintètic a partir de la despolimerització catalítica dels residus. 

Aquesta via es considera només en l’escenari 2016.  

                                                

 

18 Sovint s’utilitzen indistintament els termes CDR i CSR per a referir-se a combustibles que procedeixen dels 

residus. No obstant, estrictament hi ha un element que diferencia entre CDR i CSR, el qual és l’absència de 

qualitat garantida dels CDR mentre que els CSR són combustibles que responen a característiques molt 

definides de qualitat, que poden ser certificades per les instal·lacions productores de CSR. 

19 Es considera que aquest metanol podria tenir diferents usos (dissolvent, anticongelant, solvent de tintes i 

adhesius, matèria primera per fabricar formaldehid, etc.) i no necessàriament hauria de ser utilitzat com a 

combustible (tot i estar inclòs aquí en l’apartat ‘Planta de preparació de combustibles’).  
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5.13.1. Caracterització i parametrització planta de preparació de combustibles 

A continuació es descriuen les hipòtesis i consideracions en l’elaboració dels inventaris 

agrupades en les cinc categories indicades anteriorment. En cas que la 

hipòtesi/consideració faci referència a una instal·lació en concret, s’indica al principi del 

paràgraf entre claudàtors. En claudàtors s’indica la planta a la que fa referència cada 

hipòtesi/consideració.  

Residus 

 [Preparació CDR A] Tractaria un rebuig com el que l’ecoparc 1 envia a preparació de 

CDR o com el que hi envia la planta de Voluminosos. Es tractaria de rebuig que 

requereix cert esforç en preparar el CDR i té un rendiment del 50%. 

 [Preparació CDR B] Tractaria un rebuig com el que l’ecoparc 4 envia a preparació de 

CDR. Aquest rebuig requereix tractaments mínims per a obtenir CDR i té un 

rendiment del 100%.  

 [Preparació CSR+] Tractaria només aquells fluxes de residus de més poder calorífic, 

procedent de diferents processos dels ecoparcs seleccionats específicament o de la 

planta de voluminosos. 

 [Producció metanol] Tractaria el rebuig de l’ecoparc 4. 

Consums 

 El consum energètic de les plantes de preparació de CDR (tipus A i B) s’estima en 50 

i 10 kWh/t, respectivament, en base a (Farreny et al., 2011a).   

 [Producció dièsel] El consum de reactius es basa en hipòtesis facilitades per l’AMB.  

Emissions 

 [Producció dièsel] Es produeixen emissions de CO2 en el procés de despolimerització 

catalítica, d’acord amb els càlculs facilitats per l’AMB. 

Valorització 

 [Preparació CDR i CSR+] El rendiment de la preparació és del 50% en la planta de 

preparació de CDR tipus A i del 100% en la planta tipus B i en la de CSR+.  

 [Preparació CSR+] El CSR+ podria substituir gas natural en calderes, considerant 

una eficiència de combustió en caldera del 70%. 

 [Producció metanol] La producció de metanol es basa en hipòtesis facilitades per 

l’AMB. Es considera que substitueix la producció de metanol a partir de fonts 

convencionals, sense assignar-li un ús determinat.  

 [Dièsel sintètic] La producció de dièsel es basa en hipòtesis facilitades per l’AMB. Es 
considera que substitueix la producció (obtenció) de dièsel a partir de fonts 
convencionals.   
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Rebuig 

 El rebuig no valoritzable s’envia a DC de classe II quan no és especial, o a classe III 

quan té característiques de major perillositat (per exemple, les cendres del procés de 

producció de dièsel sintètic).  

 

D’acord amb les dades recopilades i les hipòtesis i consideracions descrites, la Figura 39 

mostra els inventaris d’entrades i sortides de les plantes de preparació de CDR.  

 

Figura 39. Inventari de les plantes de preparació de CDR  

5.13.2. Parametrització planta de preparació de combustibles  

La parametrització de les diferents opcions de preparació de combustibles no canvia en els 

tres escenaris, ja que no es consideren canvis en les instal·lacions.  

5.13.3. Definició de la planta de preparació de combustibles tipus 

La planta de preparació de combustibles tipus és el resultat d’integrar les dades dels cinc 

tipus de plantes hipotètiques (Figura 40), i considerant la quantitat de rebuig que entra a 

cada tipus d’instal·lació en els diferents escenaris (Taula 26). La Taula 27 mostra l’inventari 

de la planta tipus resultant.   

Parametrització

Flux
Preparació 

CDR A

Preparació 

CDR B

Preparació 

CSR+

Producció 

Metanol

Producció 

diesel
Unitats

Residu Pre-Combustible 1 1 1 1 1 t

Consums Electricitat 50 10 10 188 300 KWh/t

Oli mineral 0 0 0 0 0,064 t / t

Catalitzador 0 0 0 0 0,010 t / t

Cal 0 0 0 0 0,012 t / t

Aigua 0 0 0 0 0,147 t / t

Emissions CO2 0 0 0 0 0,47 t / t

Valorització CDR (15 MJ/Kg) 0,5 1,0 0 0 0 t / t

CSR+ (18,3 MJ/Kg) 0 0 1,0 0 0 t / t

Gas natural substituit 0 0 12.810,0 0 0 MJ / t

Metanol 0 0 0 0,55 0,0 t / t

Diesel sintètic 0 0 0 0 0,36 m3 / t

Rebuig Rebuig a DC classe II 0,5 0 0 0 0 t / t

Cendres DC III 0,0 0 0 0 0,17 t / t

Total (% entrada) 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,5% %
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Figura 40. Diagrama sobre les plantes de preparació de combustibles que configuren la planta tipus 

 

Taula 26. Distribució d’entrada de residus a les plantes de preparació de combustibles 

Escenari Preparació 

CDR A 

Preparació  

CDR B 

Preparació 

CSR+ 

Producció 

metanol 

Producció 

dièsel 

2011 98% 2% 0% 0% 0% 

2014 98% 2% 0% 0% 0% 

2016 17% 13% 5% 46% 19% 

Font: (AMB, 2014) 
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Taula 27. Inventari  d’entrades i sortides de la planta de preparació de combustibles tipus, per tona 

d’entrada  

 

  2011 2014 2016 Unitat 

Residus Rebuig pre-combustible 1 1 1 t 

Consums Electricitat de xarxa 49 49 153 kWh/t 

Oli mineral 0 0 12 Kg/t 

Catalitzador 0 0 2 Kg/t 

Cal 0 0 2 Kg/t 

Aigua 0 0 28 L/t 

Emissions CO2 0 0 90 Kg/t 

Valorització CDR 15 MJ/Kg 512 510 216 Kg/t 

CSR+ (18,3 MJ/Kg) 0 0 50 Kg/t 

Metanol 0 0 252 Kg/t 

Dièsel 0 0 68 L/t 

Rebuig Destí DC Classe II  488 490 86 Kg/t 

Destí DC Classe III 0 0 31 Kg/t 

Sortides 48,8 49,0 11,7 % 
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5.14. Transport 

El transport de residus és una etapa que sovint s’obvia en l’avaluació ambiental de la 

gestió dels residus, ja que diferents estudis mostren que la influència de la recollida i 

transport dels residus contribueix relativament poc al consum energètic i les emissions 

(European Commission, 2011). No obstant, en aquest treball es farà una estimació 

aproximada de la contribució d’aquestes emissions a l’àmbit d’estudi, per tal de quantificar 

l’ordre de magnitud de la petjada de carboni del transport de residus, i determinar la 

importància del transport de residus en el conjunt.  

En general, el transport de residus permet diferenciar entre dos grans tipus de transport 

(Figura 41): 

 Transport primari de residus. Es considera transport primari aquell que va des del 

municipi (després de la recollida) fins a la primera instal·lació o planta de tractament 

de residus. En cas que aquesta planta consisteixi en una planta de transferència, es 

considera que el transport primari s’allarga fins a la instal·lació on es transfereixin els 

residus. 

 Transport secundari de residus (transport de rebuig). Es considera transport 

secundari de residus el transport dels rebuigs de la primera planta de tractament fins 

a les següents instal·lacions i eventualment fins a la instal·lació finalista (DC o PVE). 

Els materials recuperats (tot el que surt de les instal·lacions i no és rebuig) no es 

consideren transport secundari de residus ja que deixen de considerar-se residu.  

 

 

Figura 41. Transport primari i secundari de residus  
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A més a més del transport primari i secundari de residus, existeixen altres tipus de 

transport associats a la gestió dels residus, tal i com s’observa a la Figura 42.  

 

 

 Figura 42. Tipus de transports possibles en l’avaluació ambiental de la gestió dels residus 

 

S’inclou dins dels límits del sistema d’estudi, a més a més del transport primari i secundari 

de residus (prèviament descrits): 

 Transport de persones per motius laborals associats a la gestió de residus. Aquest 

transport de persones inclou, quan els gestors han facilitat les dades, el transport en 

cotxe, tren i/o avió per motius laborals.  

Per altra banda, queden fora dels límits del sistema d’estudi:: 

 Transport intraurbà de la recollida de residus. Aquest transport fa referència a la 

recollida de residus dels diferents punts d’aportació (per exemple, contenidors en 

vorera) dins dels diferents municipis, típicament amb un camió que funciona en mode 

d’arrancada i parada (‘stop-and-go driving’). Aquesta etapa sovint genera una fracció 

petita dels impactes ambientals (European Commission, 2011). Per aquest motiu, i 

tenint en compte la dificultat en l’obtenció d’informació per la seva modelització, no 

s’ha inclòs en l’estudi.  

 Transport de productes recuperats. El transport de productes recuperats no s’inclou 

ja que es considera que forma part del cicle de vida del nou producte reciclat.  

 Transport de reactius. Aquest transport s’ha exclòs degut a la seva baixa contribució 

a l’impacte ambiental global, ja que es tracta de quantitats de materials 

quantitativament petites en comparació amb els residus, i a causa també de la manca 

de dades. 
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5.14.1. Transport primari de residus 

Per al càlcul del transport primari, s’ha considerat la distància de cada municipi fins la 

primera planta de tractament (a excepció del cas dels residus que passen per planta de 

transferència, per als quals també s’ha considerat el transport dels residus des d’aquesta 

planta fins la següent). Per tal de determinar la distància recorreguda, s’ha considerat la via 

més curta per carretera de cada municipi fins a la planta.  

El transport primari es comptabilitza coneixent aquesta distància entre municipis i planta 

de tractament (en Km) i la quantitat de residus transportats (t). El producte d’ambdues 

variables es mesura en tones·Km (tKm), de manera que 1 tKm correspon al transport d’1 t 

de residu al llarg d’1 Km. De la mateixa manera, també li correspondria 1 tKm al transport 

de 2 t una distància de 0,5 Km, o el transport de 100 Kg (0,1 t) en un recorregut de 10 Km.  

Les tones transportades són conegudes, i les distàncies es descriuen a continuació. Amb 

aquestes dues variables es calcula les tKm transportades. 

Distància municipis – plantes tractament 

El document Dades Ambientals 2011 (AMB, 2012) presenta dades dels residus recollits als 

diferents municipis metropolitans i tractats a les següents instal·lacions: 

 Ecoparcs 1, 2 i 3 

 Plantes de compostatge de Torrelles i Sant Cugat, i planta de trituració de 

Castelldefels 

 Plantes de triatge d’envasos i de FIRM 

Per tant, a partir d’aquestes dades, s’obtenen les distàncies recorregudes mitjançant el 

visor de mapes de Google (maps.google.es) per als residus que es gestionen a través 

d’aquestes instal·lacions.  

Pel que fa a la recuperació de vidre, s’ha considerat la distància entre els municipis i el 

tractador autoritzat de vidre més proper (d’entre Santos Jorge, a Mollet del Vallès, i Daniel 

Rosas, a El Prat de Llobregat).  

Pel que fa a la recuperació de paper i cartró, per a tots els municipis excepte Barcelona i 

Sant Cugat, s’ha considerat la distància entre els municipis i el tractador autoritzat de paper 

i cartró més proper (d’entre Stora Enso a Castellbisbal i Reno de Medici a Lliçà de Vall). En 

el cas de Barcelona i Sant Cugat, s’ha considerat que els residus van a les plantes  de 

reciclatge de Papeles Allende i CESPA (ubicades a Barcelona) i Vilar Vita (Sant Fost de 

Campsentelles) (distància mitjana entre les tres instal·lacions). 
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Els residus que van a l’Ecoparc 4, així com la resta enviada al DC de Can Mata (Hostalets 

de Pierola) passen prèviament per planta de transferència. Per tal de determinar quins 

municipis envien la fracció resta a aquestes instal·lacions20, s’ha tingut en compte la  

fracció resta total generada i se li ha restat la resta que es tracta a través dels ecoparcs 1, 

2 i 3 (incloent la PVE Sant Adrià). D’aquesta manera s’ha pogut estimar les distàncies 

recorregudes entre els municipis i la planta de transferència, i després se li ha afegit la 

distància entre aquesta planta i l’ecoparc 4 / DC Can Mata.  

Donat que no ha estat possible determinar quins municipis porten la FORM a l’Ecoparc 4 

(via planta de transferència),  s’ha considerat una distància mitjana entre municipis i planta 

de transferència de 20 Km, als quals s’ha d’afegir posteriorment la distància entre la planta 

i l’ecoparc 4.  

En el cas dels residus voluminosos que arriben a la Planta de Voluminosos de Gavà-

Viladecans, s’ha assumit una distància mitjana de 20 Km. Pels residus que arriben a la 

Planta de Voluminosos via deixalleria (amb funció de transferència), s’ha considerat una 

distància mitjana de 20 Km.  

El resum de distàncies mitjanes ponderades entre els municipis i les plantes de tractament, 

per cada fracció i instal·lació, es presenta a continuació  en base a la situació l’any 2011 

(Taula 28). Donada la impossibilitat de modelitzar les rutes de transport de residus en els 

escenaris 2014 i 2016, s’assumeixen aquestes distàncies mitjanes ponderades com a 

constants (el que pot variar entre els escenaris és la quantitat transportada de cada fracció 

i a cada instal·lació).  

  

                                                

 

20 Aquesta informació no es mostra  a la taula d’entrades del document Dades Ambientals (AMB, 2012) 
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Taula 28. Distància considerada entre instal·lacions (transport primari de residus)  

 

Distàncies totals 

Per tal de convertir les tKm en distàncies totals recorregudes pels camions de transport de 

residus, es procedeix d’acord amb la metodologia presentada per Font i altres (Font et al., 

2012). D’aquesta manera, es divideix la quantitat de tKm per la càrrega del sistema de 

transport (en tones). La càrrega es pot calcular com la multiplicació de la capacitat de 

càrrega volumètrica (Cv, en m3) per la densitat (d, en t/m3) del material transportat i per 

l’ocupació mitjana del vehicle (en relació a la capacitat de càrrega). La capacitat de càrrega 

volumètrica mitjana dels camions per al transport primari de residus s’ha estimat en 18 m3 i 

la seva ocupació mitjana s’ha xifrat en el 80% (amb l’excepció del transport de la planta de 

  Instal·lació Distància mitjana ponderada 

Ecoparc de Barcelona (Ecoparc 1) Resta: 12,2 km 

FORM: 12,4 km 

Ecoparc del Besós (Ecoparc 2) Resta: 17,1 Km 

FORM: 20,3 Km 

FV: 16,3 Km 

Envasos: 19,6 Km 

PIVR (Ecoparc 3) Resta a TMB: 6,1 Km 

Resta a PVE: 6,1 Km 

Resta Neteja Viària: 23,5 Km (procedent de 

planta de transferència) 

Ecoparc de Can Mata (Ecoparc 4) Resta / FORM / FV: 48,4 Km (procedent de 

planta de transferència) 

Planta de Compostatge de Torrelles de Llobregat FORM: 13,3 Km 

FV: 6,1 Km 

Planta de Compostatge de Sant Cugat FORM: 8,6 Km 

FV: 9,1 Km 

Planta de trituració de RV de Castelldefels FV: 16,3 Km 

Plantes d’afí de vidre RS Vidre: 12,5 Km 

Plantes de triatge de paper i cartró RS Paper i Cartró: 17,3 Km 

Planta triatge envasos lleugers (CTRM Gavà) RS Envasos Lleugers: 15,9 Km 

Planta transferència (CTRM Gavà) Resta: 13,7 Km 

FORM: 20 km (estimació) 

Planta voluminosos (CTRM Gavà) Voluminosos: 20 km (estimació) 

Planta triatge Molins FIRM: 4,4 Km 

Dipòsit Controlat Can Mata Resta / Voluminosos: 48,4 Km (procedent de 

planta de transferència) 
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transferència a la següent instal·lació, en què s’ha considerat una capacitat volumètrica de 

25 m3 i una ocupació mitjana del 100%). La Taula 29 mostra els valors de capacitat de 

càrrega per als camions, la qual depèn de la capacitat volumètrica i la densitat del residu 

transportat (Font et al., 2012). En el cas de les fraccions voluminosos, fusta i net 

deixalleries, s’ha considerat la mateixa densitat que la fracció resta, per falta de dades més 

precises. 

Per tal de comptabilitzar el transport d’anada i de tornada, es multiplica la distància 

recorreguda per 2. Amb això s’arriba a la distància total recorreguda pels camions en el 

transport primari de residus (des dels municipis fins a les instal·lacions de tractament de 

residus). 

 

Taula 29. Capacitat de càrrega considerada pels diferents fluxos de residus (suposant plena 

ocupació del vehicle) 

1 (Font et al., 2012) 

2 (US EPA, 1997) 

3
(ARC, Agència de Residus de Catalunya, n.d.) 

4
Estimació pròpia, considerant runa neta.  

 

Fracció 

Capacitat de càrrega 

Densitat (t/m
3
) 

(si Cv=18m
3
) (t) (si Cv=25m

3
) (t) 

Resta 7,74 10,75 0,43
1 

FORM 12,24 17,00 0,68
1 

Fracció Vegetal 5,22 7,25 0,29
2 

Paper i cartró 4,5  0,25
1 

Vidre 7,2  0,40
1 

Envasos i Residus d’envasos 2,16  0,12
3 

Rebuig 5,22 7,25 0,29
1
 

Runa 26,1 36,25 1,45
4 
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5.14.2. Transport secundari de residus (rebuig) 

Es considera transport secundari de residus el transport dels rebuigs de la primera planta 

de tractament fins a les següents instal·lacions i eventualment fins la instal·lació finalista 

(DC o PVE). 

Les dades facilitades pels gestors de les instal·lacions són parcials i, en molts casos, no 

diferencien el transport de rebuig del de materials recuperats. Alhora, les distàncies 

recorregudes poden variar en els diferents escenaris, ja que els rebuigs d’instal·lacions es 

poden gestionar de diferent manera. Per aquest motiu, no es poden utilitzar les dades 

facilitades pels gestors per tal d’elaborar els inventaris de transport de rebuigs, de manera 

que es procedeix de manera anàloga al càlcul del transport primari, amb les consideracions 

següents: 

 la capacitat de càrrega volumètrica (Cv, en m3) dels camions és de 25 m3 (veure 

Taula 29).  

 l’ocupació dels vehicles és del 100% 

 es considera el viatge d’anada i de tornada 

 la MOR s’assimila a FORM 

 les distàncies entre instal·lacions considerades es presenten a la Taula 30.  



 

111 

  

Taula 30. Distància considerada entre instal·lacions (transport secundari de rebuig) 

 

Instal·lació Distància mitjana ponderada 

Ecoparc de Barcelona (Ecoparc 1) a DC: 45,7 km 

a PVE: 14,5 km 

a planta preparació combustibles: 93,8 km ( Tarragona) 

a Compostatge Extern: 157 Km (Lleida) 

Ecoparc del Besós (Ecoparc 2) a DC: 9 Km (escenari 2011); 44,7 Km (escenaris 

2014/2016) 

a PVE: 18,7 Km 

a planta preparació combustibles: 45,4km (Zona Franca) 

Planta Integral de Valorització de Residus 

(Ecoparc 3) 

a DC: 56,8 Km 

a PVE: 0 Km 

a  Compostatge Extern: 169 Km (Lleida) 

Ecoparc de Can Mata (Ecoparc 4) a DC: 1,7 Km 

a planta preparació combustibles: 45,4Km (Zona 

Franca) 

PVE Sant Adrià a DC Classe III: 66,3 Km (Castellolí) 

DC Can Mata a gestió lixiviats: 127 Km 

Planta de Compostatge de Torrelles de 

Llobregat /  

Planta de Compostatge de Sant Cugat 

a DC: 25 Km (hipòtesi) 

CTRM Gavà a DC: 47 Km  

a planta preparació combustibles: 20 Km (hipòtesi) 

a PVE: 25 Km 

Deixalleries a DC Classe II: 20 Km 

a DC classe I: 10 Km 

a PVE residus especials: 99,8 Km (Constantí) 

Planta triatge Molins a DC: 29,5 Km 

a Compostatge Extern: 156 Km (Lleida) 

Planta Compostatge Extern a DC: 10 Km (hipòtesi) 

Plantes d’afí de vidre / Plantes de triatge 

de paper i cartró 
a DC: 20 Km (hipòtesi) 

Planta Preparació Combustibles a DC: 20 Km (hipòtesi) 

a DC Classe III: 60 Km (hipòtesi) 
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A partir de la metodologia descrita, s’obtenen les distàncies mitjanes ponderades que es 

mostren a la Taula 31. Aquestes distàncies tenen en compte la distància associada a cada 

una de les instal·lacions, així com el mix d’entrada de residus en els diferents escenaris.  

 

Taula 31. Transport secundari dels rebuigs de les instal·lacions, en Km/t d’entrada 

 

Instal·lació 2011 2014 2016 

Ecoparcs 4,94 4,38 6,23 

PVE 0,69 0,64 0,64 

DC 0,19 0,19 0,19 

Planta transferència 0 0 0 

Plantes Compostatge 1,26 0,76 0,76 

Voluminosos 0,66 0,92 2,95 

Deixalleries 1,88 1,67 1,67 

Triatge envasos 1,60 1,96 1,92 

Triatge FIRM 10,99 10,99 10,99 

Compostatge Extern 1,10 1,10 1,10 

Plantes afí vidre i triatge P/C 0,66 0,66 0,66 

Planta preparació combustibles 2,69 2,70 1,00 
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5.14.3. Transport de persones per motius laborals 

El transport de persones inclou el transport en  cotxe, tren i/o avió per motius laborals. La 

Taula 32 presenta les dades d’inventari de transport de persones disponibles, en base a la 

informació facilitada pels gestors per a l’any 2011 i estimacions pròpies. Les dades es 

presenten en km recorreguts per tona de residu d’entrada a cadascuna de les plantes. 

Aquestes dades es consideren constants en els tres escenaris.   

Taula 32. Transport de persones, per instal·lació i tipologia, en Km/t de residu d’entrada 

sd : sense dades 

                                          

Instal·lació 

Transport de persones (Km / t entrada) 

Persones 

(cotxe) 

Persones  

(tren) 

Persones  

(avió) 

Ecoparc de Barcelona (Ecoparc 1) sd 0,00 0,05 

Ecoparc del Besós (Ecoparc 2) 0,08 0,00 0,01 

PIVR - TMB (Ecoparc 3) 0,16 0,03 0,08 

Ecoparc de Can Mata (Ecoparc 4) sd sd 0,02 

PIVR - PVE 0,00 0,04 0,11 

Planta de Compostatge de Torrelles de Llobregat 2,59 sd sd 

Planta de Compostatge de Sant Cugat 0,59 sd sd 

Planta Trituració RV Castelldefels sd sd sd 

CTRM Planta Transferència sd sd sd 

CTRM Triatge envasos 0,03 sd sd 

CTRM Voluminosos 0,03 sd sd 

Planta triatge Molins sd sd sd 

Dipòsit Controlat Can Mata sd sd sd 

Deixalleries 0,40 sd sd 

Compostatge Extern sd sd sd 

Planta preparació CDR (tipus) sd sd sd 
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5.15. Composició residus 

La caracterització de les diferents fraccions de residus gestionades és rellevant per tal 

d’estimar les emissions la degradació biològica / combustió dels residus (en processos de 

compostatge, digestió anaeròbia, deposició controlada i valorització energètica), d’acord 

amb les directrius de l’IPCC (IPCC, 2006).  

La Taula 33 i la Figura 43 mostren les caracteritzacions considerades per la fracció  resta i 

per al rebuig d’ecoparc, per a les quals es fan les següents consideracions i/o hipòtesis21: 

 Fracció Resta: Es tracta de la composició facilitada per l’AMB en projectes anteriors 

(Farreny et al., 2011b), amb una modificació per tal d’incorporar la fracció ‘panyals i 

cel·luloses’. S’ha desagregat la fracció de ‘panyals i cel·luloses’ de la categoria 

‘altres’, i s’ha estimat que representa un 4,3% del total de residus, d’acord amb les 

dades de composició mitja de la resta d’entrada a DC Can Mata (2010), en la qual es 

diferencia la categoria ‘panyals i cel·luloses’ 

 Rebuig ecoparcs22: La composició del rebuig d’ecoparcs es basa en les 

caracteritzacions del rebuig del pretractament sec dels ecoparcs 1 i 2 (úniques 

caracteritzacions disponibles), el qual suposa el principal rebuig d’aquest tipus 

d’instal·lacions. S’ha assimilat el rebuig dels ecoparcs 3 i 4 al de l’ecoparc 2 (degut a 

les similituds entre instal·lacions), de manera que el rebuig tipus dels ecoparcs s’obté 

de la mitjana ponderada (en base a la quantitat de rebuig generat) dels quatre 

ecoparcs. S’ha deduït la quantitat de ‘panyals i cel·luloses’ de dades de diferents 

caracteritzacions de l’AMB, en què s’indica que representen entre l’1 i el 10% en el 

rebuig (els valors més baixos corresponen a l’ecoparc 1 i els més alts a l’ecoparc 2). 

A mode comparatiu, la Taula 33  també presenta les dades del fossar de la PVE (resta) 

(caracteritzacions gener i abril 2013) i d’entrada a DC Can Mata (caracterització entrada 

total de residus any 2010), tot i que aquestes caracteritzacions no s’utilitzen per als 

càlculs de la petjada de carboni. 

                                                

 

21
 S’ha fet un esforç per desagregar la fracció ‘panyals i cel·luloses’ de la fracció ‘altres’, ja que la seva 

consideració té implicacions rellevants per a l’estimació de les emissions de la PVE i dels DC.  

22 Els diferents rebuigs d’instal·lacions de tractament de residus de l’AMB s’assimilen a rebuig d’ecoparc, ja que 

aquest representa el principal flux de rebuig en el sistema d’estudi, i no es disposa de caracteritzacions d’altres 

tipus de rebuig.  
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Taula 33. Caracterització de les diferents fraccions de residus i rebuigs (en % en massa)  

 

 

Figura 43. Composició de les fraccions resta i rebuig d’ecoparc 

Fracció Resta 
Rebuig 
Ecoparc 

Entrada 
Fossar PVE 
(resta) 

Entrada DC 
(resta) 

Matèria orgànica  30,8 6,5 41,6 34,2 

Fracció vegetal  0,0 0,0 0,0 4,9 

Fusta  0,0 2,5 3,9 0,0 

Paper i cartró  17,5 17,1 9,9 18,1 

Tèxtil  7,3 10,5 12,2 6,0 

Plàstics  14,5 26,1 17,4 16,6 

Metalls  3,5 2,0 1,8 3,2 

Vidre, porcellana i ceràmica  8,6 1,4 1,8 4,6 

Panyals i cel·luloses 4,3 5,0 9 4,3 

Altres  13,6 28,9 2,3 8,2 

Total 100 100 100 100 
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Avaluació de l’impacte ambiental 6 
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6. Avaluació de l’impacte ambiental 

En aquest apartat es presenta, en primer lloc (secció 6.1), el Potencial d’Escalfament 

Global (PEG) associat a cadascun dels fluxos d’entrada i sortida dels inventaris descrits 

l’apartat 1. Després (secció 6.2), es presenten els resultats de la petjada de carboni de la 

gestió dels residus a l’AMB, tenint en compte les dades dels inventaris i el PEG dels 

diferents processos.  

6.1. Potencial d’escalfament dels fluxos d’entrada i sortida de 

l’inventari 

Les diferents entrades i sortides de les plantes de tractament de residus tenen associat un 

determinat PEG. A continuació es presenten els potencials de cadascun dels processos 

implicats en els inventaris. 

Els processos es poden agrupar en: 

 Energia (inclou el consum d’energia -combustibles fòssils, electricitat, renovables- i la 

valorització energètica dels residus –producció d’electricitat/calor, venda de biogàs, 

etc.-) 

 Consums materials (inclou el consum de reactius en les instal·lacions) 

 Valorització material (inclou els productes recuperats del tractament de residus) 

 Transport (inclou les etapes de transport).  

6.1.1. Potencial escalfament de l’energia (consum i valorització)  

El PEG de l’energia inclou tant els processos referents a consum d’energia com la 

valorització energètica (Taula 34). En el cas del consum de gas natural i electricitat, es 

consideren tant l’aprovisionament com la combustió. Pel que fa a l’electricitat, es considera 

el consum del mix elèctric espanyol, seguint les recomanacions de l’OCCC (OCCC, 2012).  

Pel que fa a la valorització energètica, només es computen les emissions de CH4 i N2O del 

biogàs valoritzat (el CO2 emès és biogènic), i es considera que l’electricitat produïda 

substitueix el mix elèctric espanyol, mentre que l’energia tèrmica substitueix calor 

procedent de gas natural.  
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Taula 34. Potencial d’escalfament de l’energia 

Concepte Unitat PEG (Kg CO2eq) Font 

e1 - Gas natural (provisió) m
3
 0,33 1 

e2 - Gas natural (combustió) m
3
 2,15 2 

e3 - Diesel (provisió) m
3
 352 1 

e4 - Diesel (combustió) m
3
 2.790 2 

e5 - Electricitat (mix espanyol) KWh 0,267 2 

e6 - Calor (provisió+combustió) MJ 0,075 1 

e7 - Biogàs Digestió Anaeròbia (valorització) m
3
 0,012 3 

e8 - Biogàs Dipòsit Controlat  (valorització) m
3
 0,172 4 

e9 - Biogàs Dipòsit Controlat  (torxa) m
3
 0,055 4 

e10 - Biogàs Digestió Anaeròbia (torxa) m
3
 0,073 3 

e11 – Electricitat verda KWh 0 5 

1
ecoinvent (Emmenegger et al., 2007; Jungbluth, 2007) 

2
(OCCC, 2012) 

3
Les emissions de CH4 i N2O s’obtenen de l’Inventari d’emissions de GEH d’Espanya, taules 3.2.4 i 8.2.6, 

respectivament (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 2011). Les emissions de CO2 no es 

consideren, ja que es CO2 biogènic (OCCC, 2012) El poder calorífic del biogàs s’estima en 20 MJ/m
3
, a partir 

del contingut en CH4 (56%) i segons diferents fonts bibliogràfiques (Ludington, n.d.).  

4
Les emissions de CH4 i N2O s’obtenen de l’Inventari d’emissions de GEH d’Espanya, taules 3.2.9 i 8.2.6 

respectivament (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 2011). Les emissions de CO2 no es 

consideren, ja que es CO2 biogènic (OCCC, 2012). El poder calorífic del biogàs és de 10,1 MJ/Kg segons el 

gestor de Can Mata.  

5
Les emissions de la producció d’electricitat a partir d’energies renovables com l’eòlica, la solar, la biomassa i 

la hidràulica es consideren neutrals, d’acord amb IDAE (IDAE, 2012) (no es consideren els impactes relacionats 

amb les infraestructures).   
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6.1.2. Potencial escalfament dels reactius  

El potencial d’escalfament dels reactius utilitzats en les diferents instal·lacions, així com el 

de l’aigua, es presenta a continuació (Taula 35).  

Taula 35. Potencial d’escalfament dels reactius 

Concepte Unitat PEG (Kg CO2 eq) Font 

r1 - Àcid sulfúric t 133 1 

r2 - Metanol t 726 1 

r3 - Hipoclorit Sòdic t 890 1 

r4 - Floculant t 485 1 

r5 - Oli t 1.041 1 

r6 - Greix t 14 1 

r7- Antiespumant t 3.837 1 

r8 - CaO t 974 1 

r9 - Urea t 1.547 1 

r10 - Carbó actiu t 9.090 2 

r11 – Aigua m
3
 0,81 3 

r12 – Clorur de benzalconi t 1.051 1 

r13 – Silicat de sodi t 1.089 1 

r14 - Cal t 757 1 

1
ecoinvent (Althaus et al., 2007; Kellenberger et al., 2007; Nemecek et al., 2007; Zah and Hischier, 2007) 

2
Dades no publicades, procedents de la indústria (Bayer) 

3 
Life cycle assessment of water supply plans in Mediterranean Spain (Muñoz et al., 2010) 
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6.1.3. Potencial escalfament de la valorització material  

Els materials recuperats en el sistema de gestió de residus suposen un estalvi d’emissions 

de GEH en l’economia, en substituir l’ús d’altres recursos com poden ser matèries primeres 

verges o recursos energètics fòssils. Aquest estalvi es pot comptabilitzar com a crèdits 

d’emissions de GEH evitades, de manera que els esforços de recuperació material i 

energètica realitzats pels gestors de residus es materialitzi en un estalvi d’emissions global.  

No obstant, és complex quantificar els crèdits evitats pels diferents materials recuperats, de 

manera que existeixen  diferents fonts d’informació que presenten valors dispars. Un dels 

motius que expliquen tal disparitat és que els crèdits evitats depenen en gran mesura de: 

 Quin és el producte/material substituït per l’element valoritzat 

 Quins són els costos del procés de reciclatge (quins són el transport i els processos 

necessaris, i la gestió final dels materials no recuperables?).  

En el present treball s’ha procurat escollir valors intermedis procedents de fonts 

reconegudes (Taula 36) per tal d’obtenir resultats fiables. D’entre les fonts considerades, 

destaquen les següents: 

 Waste Management Options and Climate Change (Smith et al., 2001). Aquest 

document presenta els factors d’emissió de diferents materials, diferenciant la 

contribució dels processos d’afí/triatge, la recollida i transport i els impactes evitats. 

Per tant, quan s’utilitza aquesta font d’informació, es considera la part dels crèdits 

evitats (ja que els impactes dels processos de recollida i transport, i d’afí/triatge ja 

estan comptabilitzats a les instal·lacions de tractament de residus).  

 Documentation for Greenhouse Gas Emission and Energy Factors Used in the 

Waste Reduction Model (WARM) (US EPA, 2012). L’Agència de Protecció del Medi 

Ambient nord-americana ha creat el model WARM (Waste Reduction Model), el qual 

permet el càlcul de les emissions de GEH associades a diferents opcions de gestió 

dels residus. Aquest model ofereix estimacions de les emissions evitades en 

substituir diferents materials convencionals pels materials valoritzats, el qual 

anomena ‘recycled input credit’. Aquests són els valors que, en cas d’optar per 

aquest model, s’utilitzen per a les estimacions dels crèdits.  

 Resource savings and CO2 reduction potential in waste management in Europe 

and the possible contribution to the CO2 reduction target in 2020 (Prognos et al., 

2008). Aquest treball fa una estimació de beneficis ambientals (expressats en termes 

de GEH) del reciclatge de diferents fraccions, considerant en la majoria dels casos 

que el benefici equival a la diferència d’emissions entre l’impacte generat pel 

processat de diferents fraccions de residus (p.e. producció de plàstic reciclat) i 

l’impacte que es generaria en cas d’utilitzar material verge per a la mateixa finalitat 

(p.e. producció d’una quantitat equivalent de plàstic verge). No obstant, en aquest 

treball els límits del sistema poden variar per a les diferents fraccions estudiades, de 



 

123 

manera quan s’ha optat per aquesta font d’informació, s’ha estudiat cas a cas quines 

emissions evitades cal considerar.  

 

Taula 36. Potencial d’escalfament de la valorització material  

Concepte Unitat 
PEG  

(Kg CO2 eq) 
Font Observacions 

m1a - Compost (fixació CO2) t 0 1  

m1b - Compost (fertilitzant) t 88 2  

m2 – Bioestabilitzat (fixació CO2) t 0 3  

m3 - Alumini t 9.108 4  Valor conservador 

m4 - Material fèrric t 1.521 4 Valor intermedi 

m5 – Plàstics barrejats t 1.089 5   

m6 - Paper i cartró t 634 4  Valor intermedi 

m7 - Vidre t 200 7 Valor conservador 

m8 - Escòries t 2,8 6  

m9 – HDPE t 530 4 Valor conservador  

m10 – PET t 1.210 5 Valor conservador 

m11 – LDPE t 1.855 8  

m12 – Brics t 900 9   

m13 – Poda triturada t 0 10  

m14 – RAEE t 1.812  11  

m15 – Tèxtils t 2.818 7 Valor conservador 

m16 – CDR 15 MJ/Kg t 1.038 12 Destí: cimentera 

m17 – Estella fusta (per energia) t 1.656 13 Destí: cimentera 

m18 – Estella fusta (per aglomerats) t 58 7  
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1
 No s’ha considerat la fixació de carboni com a impacte evitat, d’acord amb el que estableix la Comissió 

Europea (European Commission, 2011) 

2
 S'ha considerat una composició del compost de: 13,2 kg N/t, 5,1 kg P/t, 6,9 kg K/t en base a dades de la 

planta de compostatge de Torrelles de Llobregat (Colon et al., 2008) i de l’ecoparc de Montcada i Reixac 

(Huerta et al., 2010) i una eficiència en la substitució de fertilitzant mineral de 40% N, 95% P, 100% K, segons 

(A Boldrin et al., 2009). Els impactes evitats del fertilitzant s’obtenen d’ecoinvent (Nemecek et al., 2007).  

3
No s’ha considerat la fixació de carboni com a impacte evitat, d’acord amb el que estableix la Comissió 

Europea (European Commission, 2011) 

4
Valor intermedi entre els obtinguts de la bibliografia, procedent de (Smith et al., 2001) 

5
Valor intermedi entre els obtinguts de la bibliografia, procedent de (US EPA, 2012)  

6
Ecoinvent (Kellenberger et al., 2007) 

7
Valor intermedi entre els obtinguts de la bibliografia, procedent de (Prognos et al., 2008) 

8
(US EPA, 2006)

 
(s’utilizen les dades de 2006 ja que no hi ha dades a la versió de 2012) 

9
Dades del productor – Tetra Pak (Nathalang, 2010) 

10
Hipòtesi: No es consideren crèdits evitats per la poda triturada. Es considera que s’aplica al medi i es 

degrada aeròbiament,  retornant el carboni biogènic al medi. 

11
Mitjana entre les dades disponibles per a PCs (US EPA, 2012) i per neveres (Smith et al., 2001) 

12
Hipòtesi de càlcul: Es considera l'emissió de la combustió del CDR (la qual depèn de la composició, s'estima 

en 675 kg CO2 fòssil (Griñó, n.d.) i l'impacte evitat de la provisió i combustió de coc de petroli (PCI  coc: 32,5 

MJ/Kg, emissió coc 98,3 t CO2/TJ (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 2011); PEG provisió 

coc: 517 kg CO2/t coc (Jungbluth, 2007)) 

13
Es considera que substitueix coc de petroli en una cimentera. Hipòtesi de càlcul: Es considera l'emissió de la 

fusta (estimada en 0, donat que s’emet Cbiogènic) i l'impacte evitat de la provisió i combustió de coc de petroli 

(PCI fusta: 14,5 MJ/Kg, PCI coc: 32,5 MJ/Kg, emissió coc 98,3 t CO2/TJ (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 

Rural y Marino, 2011); PEG provisió coc: 517 kg CO2/t coc (Jungbluth, 2007)) 
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6.1.4. Potencial escalfament del transport 

El potencial d’escalfament dels modes de transport considerats es presenta a continuació 

(Taula 37). En tots els casos s’ha considerat les emissions originades en l’operació dels 

diferents modes de transport.  

 

Taula 37. Potencial d’escalfament del transport 

Concepte Unitat PEG (Kg CO2eq) Font 

t1 – Camió dièsel Km 0,659 1 

t2 – Vehicle turisme Km 0,200 1 

t3 – Tren alta velocitat Km 0,023 1 

t4 – Avió Km 0,162 1 

1
Emissions de la combustió d’un camió dièsel de 16 a 32t de categoria Euro I i posterior (OCCC, 2012)   

2
Dades mitjanes per a diferents models de vehicle turisme i tipus de recorregut (OCCC, 2012) 

3
Transport en AVE (OCCC, 2012) 

4
ecoinvent (Spielmann et al., 2007.) El valor agafat és un valor intermedi als que utilitza la calculadora de 

l’ICAO, recomanada per l’OCCC. 
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6.2. Petjada de carboni de la gestió de residus de l’AMB 

A continuació es presenten els resultats de la petjada de carboni de la gestió dels residus a 

l’AMB dels tres escenaris definits. En primer lloc (apartat 6.2.1), es presenten els resultats 

globals de petjada de carboni, en valors absoluts i relatius (en relació a la quantitat de 

residus gestionats). Després (apartat 0), es desgranen aquests resultats en impactes 

generats (directes i indirectes) i impactes evitats. Finalment, es presenten els resultats a 

nivell de tipus d’instal·lacions (visió general –apartat 0- i detall i evolució –apartat 6.2.4-), 

per tal d’identificar i entendre quines són aquelles variables que afecten en major mesura a 

la petjada de carboni i les seves variacions en els diferents escenaris.  

 

El present treball té per objectiu calcular la petjada de carboni global de la gestió i 

tractament dels residus de l’AMB en els tres escenaris definits. Per tant, la petjada de 

carboni global correspon a les emissions de GEH derivades de la gestió i tractament de la 

totalitat de residus gestionats a l’AMB. Complementàriament, es calcula la petjada de 

carboni relativa com a ràtio entre la petjada total i la quantitat de residus gestionats, per 

cada escenari i instal·lació, ja que és útil per interpretar els valors i les diferències de 

petjada de carboni global obtingudes.  

6.2.1. Petjada de carboni global 

La petjada de carboni de la gestió dels residus a l’AMB per als tres escenaris es mostra a 

la Figura 44, on s’observa com es reduiria en més d’un 70% de l’escenari 2011 a 

l’escenari 2016. Aquesta reducció s’explica parcialment per la reducció en la quantitat de 

residus generats, que descendeix en un 7,5% en el mateix període, el qual es deu als 

canvis en la situació econòmica conjuntural.  

  

Figura 44. Petjada de carboni global (t CO2eq / UF)  
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No obstant, el principal motiu pel qual la petjada de carboni global descendiria no és 

la davallada en la quantitat de residus gestionats, sinó la disminució en la petjada de 

carboni per tona de residu gestionat (és a dir, la petjada de carboni relativa23). La Figura 

45 mostra com la petjada de carboni per cada tona tractada passaria de 215 Kg CO2eq en 

l’escenari 2011 a 65 Kg de CO2eq/t en l’escenari 2016 (reducció d’un 72% 

aproximadament). Això s’explica, entre altres motius, i tal i com es veurà més endavant, 

per canvis en els índexs de recollida selectiva i en les vies de gestió dels residus (per 

exemple, disminució dels residus destinats a DC). 

 

  

Figura 45. Petjada de carboni relativa (t CO2eq / t residu generat AMB) 

 

  

                                                

 

23
 La petjada de carboni relativa és calcula com el ràtio entre les emissions de GEH totals (petjada de carboni 

global) i la quantitat de residus generats a l’àmbit d’estudi. Els valors resultants equivaldrien a la petjada de 

carboni que s’hagués obtingut si la Unitat Funcional del treball hagués estat 1 tona de residu mitjà (bossa 

tipus).  
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6.2.2. Petjada de carboni: impactes generats i evitats 

Els resultats de petjada de carboni presentats consideren els impactes directes i indirectes 

com a contribuents a l’increment del PEG del sistema de gestió de residus, mentre que els 

impactes evitats suposen una reducció d’aquest. La Taula 38 mostra la contribució de cada 

grup de plantes de tractament així com els transports als impactes generats i evitats. Els 

mateixos resultats es presenten gràficament a la Figura 46, on es pot observar quines són 

les instal·lacions que contribueixen més a la generació o a la reducció dels impactes.  

A grans trets, s’observa una reducció d’aproximadament un 28% dels impactes generats, 

així com  un increment d’aproximadament un 19% dels impactes evitats.   

Les instal·lacions que més contribueixen a la generació d’impactes són principalment 

el DC i la PVE, les quals són instal·lacions que gestionen fracció resta i el rebuig d’altres 

instal·lacions. En segon terme, s’observen els ecoparcs com les següents instal·lacions en 

la generació d’impactes, el qual s’explica en gran mesura per la gran quantitat de residus 

(fracció resta i orgànica) que gestionen. 

Per altra banda, les instal·lacions que permeten evitar més impactes ambientals 

(majors crèdits de la recuperació material i energètica) són aquelles que reben residus 

recollits selectivament, tals com paper i cartró, vidre, envasos i voluminosos. Alhora, també 

tenen un paper rellevant en la reducció dels impactes els ecoparcs, la PVE i la planta de 

preparació de combustibles, ja que aprofiten els recursos valoritzables dels residus que 

gestionen.      
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Taula 38. Impactes generats i evitats per cada tipologia de plantes de tractament i escenari, en tones de CO2eq per Unitat Funcional 

  

 Instal·lació  

2011 2014 2016 

Generat Evitat Total Generat Evitat Total Generat Evitat Total 

Ecoparcs (TMB) 64.636 59.556 5.080 76.431 69.058 7.373 75.597 60.235 15.362 

PVE 214.811 61.210 153.602 283.372 65.429 217.944 238.620 55.463 183.156 

DC 317.254 6.027 311.227 137.789 4.617 133.171 89.731 3.003 86.728 

Planta Transferència 502 0 502 413 0 413 309 0 309 

Compostatge 2.931 156 2.775 3.340 184 3.156 3.340 184 3.156 

Voluminosos 603 43.057 -42.454 523 31.433 -30.910 523 3.100 -2.577 

Deixalleries 55 14.998 -14.942 31 11.212 -11.181 33 11.534 -11.501 

Triatge envasos 563 32.324 -31.761 592 32.722 -32.131 714 37.192 -36.478 

Triatge FIRM 78 1.961 -1.882 97 2.437 -2.340 97 2.437 -2.340 

Compostatge Extern 10.918 0 10.918 8.394 0 8.394 7.890 0 7.890 

RS P/C Vidre 414 67.842 -67.539 558 90.927 -90.370 779 126.444 -125.665 

Planta preparació combustibles. 312 12.665 -12.353 310 12.511 -12.201 21.212 57.600 -36.387 

Transports  8.175 0 8.175 7.879 0 7.879 8.803 0 8.803 

 TOTAL 621.254 299.795 321.458 519.728 320.530 199.198 447.648 357.191 90.457 
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Figura 46. Contribució a la petjada de carboni de les diferents instal·lacions i transport (t CO2eq/UF) 
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És rellevant destacar que, tal i com s’observa amb major detall a la Figura 47, el transport 

(incloent fluxos primaris, secundaris i mobilitat laboral) té una contribució menor en el 

conjunt d’impactes generats. No obstant, a mesura que l’impacte generat per les 

instal·lacions disminuiria, el transport guanyaria pes relatiu (passant del 2 a quasi el 10% 

dels impactes generats).   

                                               

 

           

 

Figura 47. Contribució del transport als impactes generats (en percentatge) 
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6.2.3. Petjada de carboni relativa de les instal·lacions: visió general 

Els diferents tipus de plantes de tractament tenen una determinada petjada de carboni per 

tona de residu gestionat, la qual es pot calcular com al ràtio entre les emissions de GEH 

del conjunt de plantes de tractament de cada tipologia i la quantitat total de residus que hi 

ha arribat. Aquesta petjada de carboni relativa depèn, evidentment, del tipus de residu 

tractat i dels processos que hi tenen lloc. Així doncs, és lògic que les instal·lacions de tipus 

finalista en la jerarquia de gestió dels residus (p.e. DC) mostrin impactes alts per tona de 

residu gestionat, mentre que les instal·lacions de recuperació de materials presentin 

importants contribucions als impactes evitats.  

La Figura 48 presenta la petjada de carboni relativa de cada tipus d’instal·lació, és a dir, la 

quantitat de GEH emesos per tona gestionada, per als diferents escenaris. Aquí cal 

recordar que aquests resultats tenen en compte, per cada tipus d’instal·lació, les emissions 

directes i indirectes així com els crèdits evitats; però no s’inclouen els impactes de la gestió 

dels rebuigs (sí el seu transport), ja que aquests s’assignen a la següent instal·lació que els 

rep.  

 

Figura 48. Petjada de carboni relativa de cada tipus d’instal·lació (Kg CO2eq/t tractada) 
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Tal i com s’apuntava anteriorment, el DC i la PVE són el tipus d’instal·lació que presenta 

majors valors de petjada de carboni relativa, entre aproximadament 450 i 600 Kg CO2eq/t. 

Seguidament hi ha les instal·lacions de compostatge, que presenten valors de petjada de 

carboni inferiors a 200 Kg CO2eq/t. A prop de la neutralitat es troben els ecoparcs (TMB), ja 

que les emissions generades són compensades per la recuperació de materials i 

valorització energètica. En l’extrem contrari, es troben les instal·lacions que tenen índex de 

petjada de carboni relativa més negatius, és a dir, que evitarien més impactes. Entre 

aquestes, destaquen les plantes de triatge d’envasos, que eviten més de 800 Kg de 

CO2eq/t. En segon lloc es troben les plantes de voluminosos i de preparació de 

combustibles, les quals presenten valors variables en els diferents escenaris. Finalment, 

les plantes que reben la recollida selectiva de paper i cartró i de vidre també presenten 

petjades de carboni negatives de més de 400 Kg CO2eq per tona.  

Si es té en compte, per una banda, la petjada de carboni relativa de cada tipus 

d’instal·lació, i per l’altra, la quantitat de residus que s’hi gestionen, s’arriba a la petjada de 

carboni global de la gestió i tractament dels residus municipals generats a l’AMB en els 

diferents escenaris definits24. La Figura 49 mostra la importància de cada tipologia 

d’instal·lació, en base a la quantitat total de residus gestionats (s’inclouen tant els residus 

‘frescs’ com els possibles rebuigs que puguin entrar a les plantes). En aquesta figura 

s’observa l’important rol dels ecoparcs (TMB), que gestionen entre el 32 i el 40% dels 

residus totals gestionats pel conjunt d’instal·lacions25. En segon lloc, s’observa com el DC 

té un rol important en l’escenari 2011, però que va disminuint progressivament amb el 

temps. En canvi, la PVE manté una proporció constant de residu tractat, que se situa al 

voltant del 15%. També és destacable la creixent magnitud de la recollida selectiva de 

paper i cartró, i de vidre, que dupliquen el ràtio de percentatge de residu tractat a les 

plantes de triatge i afí d’aquestes fraccions de residus. Finalment, les plantes de preparació 

de combustibles també guanyen importància en l’escenari 2016, quan passen a gestionar 

un 6% del total de residus (en comparació amb l’1% de l’escenari 2011).  

                                                

 

24
 La petjada de carboni global, en aquest context, es pot calcular com la suma dels productes de la petjada de 

carboni relativa per la quantitat de residus gestionats, per a cada tipologia de planta de tractament.  

25 Si només tenim en compte la quantitat de residus municipals generats, els quals són enviats com a flux de 

residus primari (residu ‘fresc’) a diferents instal·lacions; els ecoparcs reben entre un 50 i un 70% dels residus.  
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Figura 49. Percentatge de residus totals gestionats (en termes màssics) a cada tipologia 

d’instal·lació, per cada escenari  
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6.2.4. Petjada de carboni relativa de les instal·lacions: detall i evolució 

En aquesta secció es presenten i discuteixen els resultats obtinguts per cada tipologia 

d’instal·lació, amb l’objectiu de veure quins són els elements amb major efecte sobre els 

resultats de la petjada de carboni, i, quan s’escaigui, quins són els motius pels quals hi ha 

variacions entre els diferents escenaris.  

Ecoparcs 

Els ecoparcs metropolitans són les instal·lacions que gestionen majors quantitats de 

residus (Figura 50), concretament entre el 32 i el 40% del total. L’evolució dels impactes 

generats i evitats en els diferents escenaris és paral·lela a l’evolució de les entrades, amb 

un pic en l’escenari 2014. D’aquesta manera, la petjada de carboni relativa variaria poc, 

mantenint-se a prop de la neutralitat (10, 11 i 22 Kg CO2eq/t en els escenaris 2011, 2014 i 

2016, respectivament). Els impactes generats representarien entre un 11 i un 17% del total 

d’impactes generats, mentre que els evitats representarien entre un 17 i un 22% dels 

impactes evitats totals.  

 

Figura 50. Petjada de carboni dels ecoparcs. Entrades, impactes generats i evitats 

 

El següent requadre mostra els principals contribuents a l’impacte i als crèdits evitats, així 

com explica els motius pels quals hi ha variacions en la petjada de carboni relativa dels 

diferents escenaris.  

Impactes generats: el principal impacte (>70%) està associat a la degradació de la matèria 

orgànica i, en menor mesura (~15%), al consum d’electricitat.  

Impactes evitats: al voltant d’un 30% de l’impacte evitat és gràcies a la recuperació de metalls 

fèrrics, un 15% l’electricitat exportada i un 10% els metalls no fèrrics.  

Variació escenaris: L’increment d’emissions en l’escenari 2016 es deu a l’increment d’entrades de 

FORM a l’ecoparc 4, que es destinen a compostatge.  
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PVE 

La PVE és una instal·lació que gestiona al voltant del 15% dels residus totals gestionats 

per les instal·lacions metropolitanes (Figura 51), amb un lleuger pic en l’escenari 2014. 

D’aquests residus, una part correspon a resta i l’altra a rebuig. En l’escenari 2011, un 52% 

de les entrades és fracció resta, però aquest percentatge disminuiria a un 8 i un 10% en els 

escenaris 2014 i 2016, respectivament. Aquest major percentatge de rebuig faria que la 

petjada de carboni relativa de la PVE passés de 458 Kg de CO2eq/t a poc més de 600 Kg 

de CO2eq/t en els dos escenaris de futur.  

Així doncs, la PVE representaria la instal·lació amb una major contribució a la petjada de 

carboni, que oscil·laria entre el 35% (escenari 2011) i el 55% (escenaris 2014). Per altra 

banda, la PVE també evitaria impactes, que suposarien entre un 16 i un 20% del total 

d’impactes evitats. 

 

 

   

Figura 51. Petjada de carboni de la PVE. Entrades, impactes generats i evitats 

 

El següent requadre mostra els principals contribuents a l’impacte i als crèdits evitats, així 

com explica els motius pels quals hi ha variacions en la petjada de carboni relativa dels 

diferents escenaris.  

Impactes generats: el principal impacte (>95%) està associat a l’emissió de CO2 (fòssil) de la 

combustió de residus.  

Impactes evitats: al voltant d’un 85% de l’impacte evitat és gràcies a la recuperació energètica, en 

forma d’electricitat (65%) i calor (20%).   

Variació escenaris: l’increment en la proporció de rebuig en els escenaris 2014 i 2016 faria 

augmentar les emissions de la combustió dels residus (una tona de resta suposa l’emissió de 442 

Kg CO2eq, mentre que una tona de rebuig emetria 786 Kg CO2eq).   
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DC 

Els DC són instal·lacions que han estat, tradicionalment, la principal via de gestió dels 

residus. No obstant, en els darrers anys s’estan fent grans esforços per reduir la quantitat 

de residus que hi arriben, especialment d’aquells que són biodegradables. Així doncs, les 

entrades de residus a DC disminuirien més d’un 70% de l’escenari 2011 al 2016 (Figura 

52). D’aquests residus, una part correspon a resta i l’altra a rebuig. En l’escenari 2011, un 

29% de les entrades és fracció resta, però aquest percentatge disminuiria a un 13 i un 19% 

en els escenaris 2014 i 2016, respectivament. Aquest canvi de composició del residu 

d’entrada, juntament amb el fet que en els escenaris 2014 i 2016 tots els DC de Classe II 

captarien biogàs, farien que la petjada de carboni relativa dels DC passés de 610 a 486 i 

492 Kg de CO2eq/t, respectivament.    

El DC contribueix, en l’escenari 2011, a més de la meitat (52%) dels impactes generats. No 

obstant, la seva contribució disminuiria fortament fins al 20% en l’escenari 2016. Per altra 

banda, els impactes evitats són relativament petits (<2%).  

 

 

Figura 52. Petjada de carboni dels DC. Entrades, impactes generats i evitats 

 

El següent requadre mostra els principals contribuents a l’impacte i als crèdits evitats, així 

com explica els motius pels quals hi ha variacions en la petjada de carboni relativa dels 

diferents escenaris.  

Impactes generats: el principal impacte (>97%) està associat a l’emissió de metà de la degradació 

anaeròbica dels residus.   

Impactes evitats: la recuperació energètica suposa l’impacte evitat pels DC que capten biogàs, 

destacant la substitució de combustibles fòssils en una indústria propera al DC de Can Mata..   

Variació escenaris: l’increment en la proporció de rebuig en els escenaris 2014 i 2016 fa reduir les 

emissions de la degradació anaeròbica dels residus (una tona de resta suposa l’emissió de 44,1 Kg 

de metà, mentre que una tona de rebuig emetria 38,7 Kg de metà), tot i que el principal element que 

explica la reducció de la petjada de carboni relativa és el fet que en l’escenari 2011 una part del 

residu a al DC Elena, que no capta biogàs, mentre que en la resta d’escenaris aquest DC ja està 

clausurat i es considera que tot el residu va a DC amb captació de biogàs.   
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Plantes de Transferència 

Les plantes de transferència, tot i gestionar una quantitat important de residus 

metropolitans (Figura 53), tenen una baixa contribució a la petjada de carboni, ja que no hi 

ha operacions que impliquin grans quantitats d’emissions i tampoc se les hi assigna 

recuperació de materials. A més a més, el transport dels residus de sortida tampoc 

s’atribueix a aquestes plantes, ja que es considera transport primari de residus, ja que a la 

planta no es processen els residus sinó que es transfereixen a altres instal·lacions. Així 

doncs, la petjada de carboni relativa de les plantes de transferència seria de menys de 2 

Kg de CO2eq/t en tots els escenaris.  

 

 

Figura 53. Petjada de carboni de la planta de transferència. Entrades, impactes generats i evitats 

 

El següent requadre mostra els principals contribuents a l’impacte i als crèdits evitats, així 

com explica els motius pels quals hi ha variacions en la petjada de carboni relativa dels 

diferents escenaris.  

Impactes generats: el principal impacte (>85%) està associat al consum de gasoil en les 

instal·lacions 

Impactes evitats: no se li assignen impactes evitats 

Variació escenaris: no hi ha variacions en la petjada de carboni relativa (només en la quantitat 

d’entrada de residus) 
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Compostatge 

Les plantes de compostatge tracten una quantitat de residus (FORM i fracció vegetal) 

relativament constant en els tres escenaris (Figura 54), que representa una part petita 

(~1%) del total de residus gestionats a les instal·lacions metropolitanes. Això fa que la seva 

contribució als impactes generats així com els crèdits evitats per la recuperació material  

siguin petits (<1%)26.  La petjada de carboni relativa de les plantes de compostatge seria 

de 90 Kg de CO2eq/t en l’escenari 2011 i 103 Kg de CO2eq/t en els dos escenaris de futur.  

 

 

Figura 54. Petjada de carboni de les plantes de compostatge. Entrades, impactes generats i evitats 

 

El següent requadre mostra els principals contribuents a l’impacte i als crèdits evitats, així 

com explica els motius pels quals hi ha variacions en la petjada de carboni relativa dels 

diferents escenaris.  

Impactes generats: el principal impacte (>80%) està associat a l’emissió de metà i N2O en el 

procés de degradació biològica dels residus.  

Impactes evitats: els impactes evitats corresponen al compost produït.  

Variació escenaris: l’increment en la petjada de carboni relativa s’explica la major proporció de 

compostatge que de trituració en els escenaris 2014 i 2016   

                                                

 

26 És important fer esment que la gestió de la matèria orgànica via compostatge evita impactes majors en cas 

que la matèria orgànica arribés a un DC, on es degradaria anaeròbicament. No obstant, aquí es fa referència a 

impactes evitats com aquells crèdits que se li assigna al compost, pel fet de substituir fertilitzants minerals en 

agricultura/jardineria.  
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Voluminosos 

La planta de voluminosos gestiona al voltant del 2% del total de residus gestionats (Figura 

55). No obstant, té un paper important en els crèdits evitats gràcies a la recuperació de 

certs materials com l’estella de fusta o els electrodomèstics (especialment en els escenaris 

2011 i 2014). La petjada de carboni relativa d’aquesta instal·lació seria de -763, -641 i -52 

Kg de CO2eq/t tractada en els escenaris 2011, 2014 i 2016, respectivament. La davallada 

en l’escenari 2016 s’explicaria pel fet que la fusta recuperada en els escenaris 2011 i 2014 

es gestionaria a través d’una planta de preparació de combustibles en l’escenari 2016. Per 

tant, els potencials crèdits evitats d’aquest flux material se li assignarien a la planta que els 

rep i els valoritza.  

  

 

Figura 55. Petjada de carboni de la planta de voluminosos. Entrades, impactes generats i evitats 

 

El següent requadre mostra els principals contribuents a l’impacte i als crèdits evitats, així 

com explica els motius pels quals hi ha variacions en la petjada de carboni relativa dels 

diferents escenaris.  

Impactes generats: el impacte generats són relativament petits, i s’originen degut al consum 

d’electricitat i gasoil.  

Impactes evitats: més del 90% dels impactes evitats en els escenaris 2011 i 2014 estan associats 

a la recuperació d’estella de fusta amb finalitats energètiques (substitució de coc de petroli en 

cimentera). No obstant, en l’escenari 2016 desapareixen aquests crèdits evitats, i els impactes 

evitats es redueixen a la valorització de ferralla i la de fusta amb finalitats materials.    

Variació escenaris: la disminució en la petjada de carboni relativa en l’escenari 2014 s’explica 

perquè es destina una proporció menor de la fusta a valorització energètica (del 51 al 42%) respecte 

la valorització material. La davallada en l’escenari 2016 es deu a que la fusta que es valoritzaria 

energèticament surt com a rebuig que es processa a la planta de preparació de combustibles.    
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Deixalleries 

Les deixalleries metropolitanes gestionen entre el 2 i el 3% del total de residus, i eviten una 

proporció similar del total d’impactes evitats (entre un 2 i un 3% també). Si a aquest valor 

se li afegeixen els impactes evitats de la recollida selectiva de tèxtil, els impactes evitats 

ascendeixen a entre un 3 i un 5% del total  (Figura 56). La seva petjada de carboni relativa 

(sense tèxtil) seria d’entre -101 i -105 Kg de CO2eq/t en els tres escenaris, gràcies a la 

recuperació de materials en aquestes instal·lacions. Si hi afegim els materials tèxtils 

recollits selectivament, la petjada de carboni relativa oscil·laria entre -186 i -238 Kg de 

CO2eq/t.  Per la seva banda, els impactes generats són molt menors.   

 

Figura 56. Petjada de carboni de les deixalleries. Entrades, impactes generats i evitats 

 

El següent requadre mostra els principals contribuents a l’impacte i als crèdits evitats, així 

com explica els motius pels quals hi ha variacions en la petjada de carboni relativa dels 

diferents escenaris.  

Impactes generats: els impactes generats en les instal·lacions, molt menors, es concentren en el 

consum d’electricitat. D’aquesta manera, en les deixalleries hi ha més impacte associat al transport 

dels fluxos secundaris que no en les pròpies instal·lacions (un 63% dels impactes estan associats a 

transport).    

Impactes evitats: al voltant d’un 90% de l’impacte evitat és gràcies a la recuperació de RAEE i 

materials fèrrics (si no considerem la recollida selectiva de tèxtil que hem afegit).   

Variació escenaris: no hi ha variacions en la petjada de carboni relativa (només en la quantitat de 

residus d’entrada)   
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Triatge envasos 

Les plantes de triatge d’envasos gestionen una quantitat relativament petita de residus 

(~2%), però que té un gran potencial de reducció d’emissions gràcies a la seva valorització 

material (Figura 57). Així doncs, aquestes instal·lacions contribuirien al voltant del 10% dels 

impactes evitats. La seva petjada de carboni relativa se situaria entre -819 i -836 Kg de 

CO2eq/t en els diferents escenaris.  

 

 

Figura 57. Petjada de carboni de les plantes de triatge d’envasos. Entrades, impactes generats i 

evitats 

 

El següent requadre mostra els principals contribuents a l’impacte i als crèdits evitats, així 

com explica els motius pels quals hi ha variacions en la petjada de carboni relativa dels 

diferents escenaris.  

Impactes generats: el principal impacte (>70%) està associat a consum d’electricitat.  

Impactes evitats: al voltant d’un 65% de l’impacte evitat és gràcies a la recuperació de plàstics 

(principalment PET i LDPE) i en segon terme els metalls fèrrics (16%) i no fèrrics (10%).   

Variació escenaris: La lleugera baixada en l’escenari 2016 és perquè el CSR que es preparava en 

els escenaris 2011 i 2014 surt en aquest escenari com a ‘rebuig’ que passa a gestionar-se a la 

planta de preparació de combustibles. 
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Triatge FIRM 

La PVE és una instal·lació que gestiona una quantitat molt petita de residus i que, 

conseqüentment, té una contribució menor a la petjada de carboni dels residus 

metropolitans (Figura 58). La seva petjada de carboni relativa seria de -149 Kg de CO2eq/t 

en tots els escenaris, gràcies a la recuperació de materials.   

 

 

Figura 58. Petjada de carboni de la planta de triatge de FIRM. Entrades, impactes generats i evitats 

 

El següent requadre mostra els principals contribuents a l’impacte i als crèdits evitats, així 

com explica els motius pels quals hi ha variacions en la petjada de carboni relativa dels 

diferents escenaris.  

Impactes generats: el principal impacte (~60%) està associat al consum d’electricitat en la 

instal·lació. En aquest cas, tal i com passa a les deixalleries, es genera més impacte en el transport 

de fluxos secundaris que en la pròpia instal·lació (el transport suposa un 53% dels impactes 

generats), degut en gran part al transport de MOR a una planta de compostatge a més de 150 km 

de distància.  

Impactes evitats: prop d’un 60% de l’impacte evitat es deu a la recuperació de materials plàstics 

(en especial, plàstic film –LDPE-). En segon lloc, destaca la recuperació de material fèrric, així com 

de paper i cartró.   

Variació escenaris: no hi ha variacions en la petjada de carboni relativa (només en la quantitat de 

residus d’entrada)   
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Compostatge extern 

La planta de compostatge extern processa MOR procedent d’altres instal·lacions, en 

quantitats que disminuirien progressivament en els diferents escenaris (Figura 59). Els 

processos que hi tenen lloc contribuirien al voltant d’un 2% del total d’impactes generats. 

La petjada de carboni relativa del compostatge extern seria de 176 Kg de CO2eq/t en els 

tres escenaris, la qual és major que la petjada de les plantes de compostatge ja que les 

darreres tenen també una línia de trituració que contribueix menys a la generació 

d’impactes. 

 

 

Figura 59. Petjada de carboni de la planta de compostatge extern. Entrades, impactes generats i 

evitats 

 

El següent requadre mostra els principals contribuents a l’impacte i als crèdits evitats, així 

com explica els motius pels quals hi ha variacions en la petjada de carboni relativa dels 

diferents escenaris.  

Impactes generats: el principal impacte (>95%) està associat a l’emissió de CH4 i N2O de la 

degradació biològica dels residus  

Impactes evitats: es considera que no hi ha crèdits evitats   

Variació escenaris: no hi ha variacions en la petjada de carboni relativa (només en la quantitat de 

residus d’entrada)   
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RS P/C i vidre 

La recollida selectiva de les fraccions paper i cartró, i vidre aniria en augment en els 

diferents escenaris, tal i com mostra la Figura 60. En concret, d’aquestes entrades totals, 

un 65, 69 i 73% en els escenaris 2011, 2014 i 2016 respectivament, correspondria a paper 

i cartró.  

La creixent recollida selectiva faria que els impactes evitats per aquestes instal·lacions 

augmentessin, i passessin a suposar del 23% al 35% en els escenaris 2011 i 2016, 

respectivament. Això les convertiria en les instal·lacions amb més crèdits evitats en 

l’escenari 2016. La petjada de carboni relativa d’aquestes instal·lacions seria de -442, -459 

i -474 Kg de CO2eq/t en els escenaris 2011, 2014 i 2016, respectivament. 

 

 

Figura 60. Petjada de carboni de les plantes de triatge/afí de P/C i vidre. Entrades, impactes 

generats i evitats 

 

El següent requadre mostra els principals contribuents a l’impacte i als crèdits evitats, així 

com explica els motius pels quals hi ha variacions en la petjada de carboni relativa dels 

diferents escenaris.  

Impactes generats: el principal impacte (70%) està associat al consum d’electricitat 

Impactes evitats: més d’un 75% dels crèdits evitats corresponen al paper i cartró valoritzat 

materialment, ja que el seu PEG evitat és més gran i la quantitat recollida selectivament també és 

major. 

Variació escenaris: les variacions de la petjada de carboni relativa es deuen a canvis en la 

proporció d’entrada de paper i cartró i de vidre, de manera que a mesura que augmenta la proporció 

de paper i cartró, l’impacte evitat és major.    
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Planta de preparació de combustibles 

La planta de preparació de combustibles és un tipus d’instal·lació que guanyaria 

importància en l’escenari 2016, quan arribaria a gestionar fins a un 6% del total de residus 

gestionats per les instal·lacions metropolitanes (Figura 61). A mesura que s’incrementaria 

la quantitat de residus gestionats, també augmentaria la contribució als impactes 

ambientals (fins a un 5%) i sobretot als impactes evitats, que arribarien a representar un 

16% del total d’impactes evitats en l’escenari 2016. La petjada de carboni relativa de la 

planta de preparació de combustibles passaria de -516 i -515 Kg de CO2eq/t en els 

escenaris 2011 i 2014 a -302 Kg de CO2eq/t en l’escenari 2016, degut a la incorporació de 

noves vies de gestió dels rebuig que tot i ser ambientalment interessants, serien menys 

avantatjoses que les estratègies prèvies.  

 

 

Figura 61. Petjada de carboni de la planta de preparació de combustibles. Entrades, impactes 

generats i evitats 

 

El següent requadre mostra els principals contribuents a l’impacte i als crèdits evitats, així 

com explica els motius pels quals hi ha variacions en la petjada de carboni relativa dels 

diferents escenaris.  

Impactes generats: prop de la meitat de l’impacte es concentra en el consum d’electricitat en 

l’escenari 2016  

Impactes evitats: en l’escenari 2016, la major part de crèdits estan associats a la producció de 

CDR (47%), que substituiria coc de petroli en cimentera, i la producció de metanol (38%).  

Variació escenaris: les variacions de la petjada de carboni relativa es deuen a canvis en les vies de 

gestió considerades. En els escenaris 2011 i 2014 només es contempla la preparació de CDR a 

partir de rebuigs, mentre que en l’escenari 2016 s’afegeix la producció de metanol i de diesel 

sintètic, les quals són vies de gestió que eviten menys impactes.    
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7. Conclusions 

Les conclusions del present treball es divideixen en diferents apartats.  

Conclusions sobre la petjada de carboni de la gestió i tractament dels residus en 

l’àmbit de l’AMB 

 La petjada de carboni de la gestió i tractament de la totalitat de residus municipals de 

l’AMB (incloient fraccions resta, FORM, FV, FIRM, voluminosos, deixalleries, fusta, 

recollides selectives de paper i cartró, envasos lleugers i vidre i altres) per als 

escenaris 2011, 2014 i 2016 es mostra a la Taula 39. La disminució de residus 

generats, alhora que l’increment en les taxes de recollida selectiva i els canvis en les 

operacions de tractament dels residus expliquen la disminució d’un 72% de la petjada 

de carboni total dels residus metropolitans entre els escenaris 2011 i 2016. 

Taula 39. Conclusions. Generació de residus i petjada de carboni dels residus de l’AMB.  

Escenari Generació residus 

(t) 

Petjada de carboni 

total (t CO2eq) 

Petjada de carboni 

relativa (Kg CO2eq/t) 

2011 1.493.912 321.458 215 

2014 1.349.378 199.198 148 

2016 1.381.819 90.457 65 

 

 La petjada de carboni total presentada és el resultat d’agregar els impactes 

generats (directes i indirectes) i els impactes evitats gràcies a la valorització 

material i energètica dels residus. Aquesta consideració és important, ja que les 

polítiques de gestió dels residus permeten recuperar materials i energia que 

contribueixen a estalvis d’impactes en altres sectors econòmics, gràcies a la 

substitució d’altres fonts energètiques i/o materials.  

 La desagregació de la petjada de carboni en impactes generats i evitats es 

mostra a la Taula 40. Tal i com s’observa, la tendència és a la disminució dels 

impactes generats (aproximadament un 28%) i a l’increment dels impactes evitats 

(aproximadament un 19%) a mesura que s’avança de l’escenari 2011 al 2016. El 

descens en els impactes generats es deu, principalment, a la reducció d’emissions 

associades als DC (hi arribarien menys residus, i la captació de biogàs mitjana 

s’incrementaria). En canvi, l’increment d’impactes evitats es deu, principalment, a 

l’increment de recollida selectiva de paper i cartró, i de vidre.  
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Taula 40. Conclusions. Impactes generats i evitats dels residus de l’AMB.  

Escenari Impacte generat  

(t CO2eq) 

Impacte evitat  

(t CO2eq) 

2011 621.254 299.795 

2014 519.728 320.530 

2016 447.648 357.191 

Conclusions sobre la petjada de carboni de les plantes de tractament de residus 

 Les instal·lacions amb major contribució a la generació d’impactes són els DC i 

la PVE, les quals són instal·lacions que gestionen fracció resta així com el rebuig 

d’altres instal·lacions. La petjada de carboni relativa de cada tona de residu 

gestionada al DC i a la PVE oscil·laria entre 486 i 610 Kg CO2eq, i 458 i 608 Kg 

CO2eq, respectivament. Les diferències entre els escenaris s’expliquen pels canvis 

en la composició dels residus d’entrada, així com en el tancament del DC l’Elena, 

que no capta biogàs.  

 En segon terme, s’observen els ecoparcs com les següents instal·lacions en la 

generació d’impactes, el qual s’explica en gran mesura per la gran quantitat de 

residus (fracció resta i orgànica) que gestionen. No obstant, els impactes generats 

són compensats en gran mesura pels impactes evitats gràcies a la recuperació de 

materials i energia, de manera que en conjunt els ecoparcs tenen una baixa 

contribució (menor als 25 Kg CO2eq/t) al potencial d’escalfament global de la gestió 

dels residus metropolitans.   

 Les instal·lacions que permeten evitar més impactes ambientals (majors crèdits de 

la recuperació material i energètica) són aquelles que reben residus recollits 

selectivament, tals com envasos, paper i cartró, vidre, i voluminosos. Per exemple, 

cada tona d’envasos lleugers recollida selectivament i gestionada a través de les 

plantes de triatge d’envasos metropolitanes permet evitar entre 819 i 836 Kg CO2eq. 

Per tant, resulta evident que els increments de la taxa de recollida selectiva tenen 

un gran potencial en la reducció de la petjada de carboni de la gestió de residus a 

l’AMB. De fet, el principal motiu pel qual s’incrementen els impactes evitats en els 

diferents escenaris és l’increment de la recollida selectiva, en aquest cas, de paper i 

cartró, i de vidre. 

 Les vies de gestió del rebuig tenen un paper important en la petjada de carboni 

dels residus, ja que en funció del seu destí poden contribuir a les emissions dels DC i 

de la PVE. En canvi, la preparació de combustibles a partir de la fracció de rebuig pot 

permetre reduir impactes generats, en evitar que els rebuigs es destinin a DC/PVE, i 

alhora en reduir impactes gràcies a la substitució de combustibles fòssils. D’aquesta 

manera, amb la preparació de CDR a partir del rebuig dels ecoparcs 1 i 4 es 

contribueix a un 4% dels impactes evitats en els escenaris 2011 i 2014.  



 

151 

 La introducció de noves vies de gestió del rebuig en l’escenari 2016 (producció de 

CSR+, metanol de segona generació o dièsel) permetria augmentar la quantitat de 

rebuig dels ecoparcs gestionat per vies alternatives al DC i la PVE (reducció de les 

entrades de rebuig en aquestes instal·lacions), i conseqüentment incrementar la 

quantitat de residu valoritzat. Això faria que, en l’escenari 2016, aquestes vies de 

gestió dels residus representin aproximadament un 16% dels impactes evitats. En la 

interpretació d’aquest valor, cal tenir en compte que aquest percentatge d’impactes 

evitats també incorpora l’estella de fusta de la planta de voluminosos, que en els 

anteriors escenaris estava inclosa en la planta de voluminosos i no en la planta de 

preparació de combustibles. Alhora, s’incrementen els impactes generats de les 

plantes de preparació de combustibles. 

Conclusions sobre la petjada de carboni del transport 

 El transport de residus té una contribució menor en el conjunt d’impactes 

generats, per sota del 2% en l’escenari 2011. En l’escenari 2016, en el qual es 

redueixen els impactes generats i s’incrementen les distàncies recorregudes en la 

gestió d’alguns fluxos de residus, el transport guanya pes, fins arribar quasi al 10% 

dels impactes generats.  En tots els casos, la petjada de carboni relativa del transport 

oscil·laria entre 5 i 7 Kg CO2eq per tona de residu generat.   

Conclusions sobre la metodologia 

 El present treball es basa en la metodologia de l’Anàlisi de Cicle de Vida, 

estandarditzada segons la norma ISO 14040. D’acord amb aquesta metodologia, i 

seguint les recomanacions de la Comissió Europea per l’anàlisi ambiental d’escenaris 

de gestió de residus, es consideren els impactes evitats de la valorització material i 

energètica dels residus.  

 La qualitat de les dades d’inventari de les plantes de tractament és molt elevada. La 

principal font d’informació han estat els gestors de les plantes, i ha estat revisada per 

l’AMB i per l’equip redactor del treball. D’aquesta manera, s’ha pogut caracteritzar la 

planta de tractament tipus per a cada tipologia (entrades i sortides de residus, 

materials i energia).  

 Per al càlcul de les emissions de la degradació biològica i combustió de residus, se 

segueixen les recomanacions de l’IPCC. En el cas de les emissions dels DC, s’han 

comptabilitzat les emissions futures.   

 S’ha considerat que el carboni biogènic és neutral i no computa en la petjada de 

carboni.  

 Els factors de caracterització utilitzats són els del segon informe, per tal de mantenir 

la comparabilitat.  
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Conclusions sobre el model de càlcul (aplicatiu software) 

 S’ha desenvolupat un aplicatiu en format MS Excel que permet quantificar la petjada 

de carboni de la gestió i tractament dels residus municipals generats a l’AMB. Aquest 

aplicatiu permet revisar totes i cada una de les dades d’inventari utilitzades per al 

càlcul de la petjada de carboni, i permet actualitzar-les en cas que es disposi de 

dades de més qualitat o més recents.  

 L’aplicatiu permet desenvolupar nous escenaris i avaluar com afecten a la petjada de 

carboni els canvis en determinats paràmetres clau, tals com la composició dels 

residus o la captació de biogàs als DC. Per tant, és útil per a l’AMB en el marc de 

l’Estratègia de Gestió del Carboni, ja que li permet identificar quins paràmetres són 

determinants en la quantificació de les emissions de GEH i i estudiar els efectes que 

te un canvi en aquests en la petjada de carboni dels residus. Alhora, li permet 

adaptar les dades utilitzades per als escenaris de futur 2014 i 2016 d’acord amb la 

realitat de cada moment. 

Conclusions sobre accions de futur 

 Seria convenient millorar la informació disponible en relació a certs paràmetres 

d’especial interès pel que fa a la quantificació de la petjada de carboni del sector dels 

residus. Entre altres, destaquen: 

o Caracterització dels fluxos de residus 

o Percentatge de captació de biogàs 

o Crèdits associats a la valorització material, adaptats al context local  
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PLA D’ADAPTACIÓ, MILLORA I REVISIÓ DE LES AUTORITZACIONS I 

LLICÈNCIA AMBIENTAL 

 

INTRODUCCIÓ 

 
L’AMB, com a referent per l’excel·lència ambiental de les seves instal·lacions de residus, 

vol introduir en el seu Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals (PMGRM) un 

Pla específic per al control de les corresponents autoritzacions i llicències. 

 

El marc legislatiu d’intervenció i control de les instal·lacions és la Llei 20/2009, de 4 de 

desembre, de Prevenció i control ambiental de les activitats. Aquesta Llei estableix un 

sistema d’intervenció integral al que se sotmeten les diferents categories de les activitats -

enumerades als annexos I, II, III i IV- atenent a la major o a la menor incidència ambiental 

de les activitats, però limitat únicament als aspectes ambientals. També és objectiu 

d’aquesta Llei establir, d’una manera clara, que la responsabilitat sobre les instal·lacions i 

l’obertura i el funcionament de les activitats, correspon tant a les persones titulars i al 

personal tècnic de l’activitat, com a les persones que n’han de controlar el funcionament. 

 

Totes les activitats incloses en els annexos de la Llei 20/2009 per al seu exercici han de 

disposar de previa autorització administrativa. Aquesta inclourà  en funció del seu règim 

jurídic les mesures necessàries per a la protecció del medi ambient i les corresponents a la 

prevenció d’incendis, d’accidents greus i de protecció de la salut, així com les 

determinacions sobre soroll, vibracions, calor, olors, etc.  

 

Així mateix, s’ha de destacar que la Llei 20/2009 ha estat modificada per normes que han 

incidit, en menor o menor grau, en les activitats de les plantes de residus de l’AMB. Les 

normes amb una incidència més rellevant  són: 

 

 Llei 9/2011,de 29 de desembre, de Promoció de l’activitat econòmica: 

 

Simplifica el procediment de les activitats sotmeses a impacte ambiental, a fi de facilitar la 

reducció de tràmits administratius i l’establiment d’una gestió unificada per a l’inici de les 

activitats.  

 

Pel que fa als residus, i sempre que es valoritzin o s’eliminin en el propi centre,  s’estableix 

la possibilitat d’eximir d’autorització prèvia administrativa. També modifica els annexos, per 

tal de concretar que les instal·lacions amb tractament mecànic biològic de residus 

municipals no recollits selectivament, amb una capacitat de fins a 100.000 tones anuals, 

estan subjectes a llicència. Així mateix, es determina que les instal·lacions que superin les 

100.000 tones anuals estan subjectes a autorització ambiental.  

 



 

 Llei 5/2012, de 20 de març de Mesures fiscals, financeres i administratives i de 

creació de l’Impost sobre les estàncies en establiments turístics de Catalunya: 

 

Pel que fa a les activitats de residus, introdueix un nou règim de control inicial, i la 

modalitat, els terminis i el contingut dels controls periòdics de les autoritzacions i llicències 

ambientals.  

 

 Llei 26/2009, de 23 de desembre,  de Mesures fiscals, financeres i administratives, 

que modifica l’annex IV. 

 

 Llei 2/2014, de 27 de gener de mesures fiscals, administratives i financeres i del 

sector públic, que modifica la Llei 20/2009, de 4 de desembre. 

 

Recentment s’ha publicat la Llei 2/2014, de 27 de gener de Mesures fiscals, 

administratives i financeres i del sector públic, que modifica la Llei 20/2009, de 4 de 

desembre.Entre altres aspectes, es modifica el règim de controls per a les activitats.  

 

Per altra banda, i respecte de la normativa que desenvolupa la Llei 20/2009, és destacable 

l’Ordre MAH/611/2010, de 23 de desembre, sobre tramitació electrònica dels procediments 

d’intervenció administrativa d’activitats, de l’annex I de la Llei 10/2009.  

 

Per últim, també és necessari tenir en compte les incidències de la  Llei estatal 5/2013, 

d’11 de juny, per la qual es modifica la Llei  16/2002, de Prevenció i control integrats de la 

contaminació. Aquesta Llei 5/2013 afecta al règim jurídic establert per les activitats  

incloses a l’annex I.1 de la Llei catalana 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i control 

ambiental de les activitats. També afecta  a les disposicions del Reglament d’emissions 

industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control 

integrat de la contaminació, aprovat per Reial decret 815/2013, de 18 d’octubre. 

 

La Llei estatal es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat número 140 de 12 de juny de 

2013. Té caràcter bàsic i respon a la transposició de la Directiva 2010/75/UE, d’Emissions 

industrials (DEI,) i per tant, afecta a totes les Comunitats Autònomes. En conseqüència, 

això comportarà l’adequació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i control 

ambiental de les activitats, i del Reglament que la desenvoluparà. 

 

Aquesta nova normativa és d’aplicació a les activitats de nova implantació o a 

modificacions substancials d’activitats existents, a partir del dia 7 de gener de 2013.  Per a 

les activitats existents el 7 de gener de 2013, que no hagin realitzat cap modificació, o que 

hagin dut a terme modificacions no substancials, la Llei dóna de termini fins al 7 de gener 

de 2014 per actualitzar les autoritzacions a les noves prescripcions. El termini de les 

activitats de nova inclusió a la Directiva és del 7 de juliol de 2015 i per a les instal·lacions 



 

de combustió amb una  potència tèrmica nominal total igual o superior a 50MW, el termini 

serà l’1de gener de 2016. 

 

Les actualitzacions s’han de realitzar mitjançant un procediment simplificat iniciat d’ofici, 

que en el nostre cas correspon a la Generalitat de Catalunya, a través de l’Oficina 

Unificada de Gestió o de la Direcció General de Qualitat Ambiental, del Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 

La Llei també preveu un procediment posterior, també iniciat d’ofici, de revisió de les 

autoritzacions ambientals lligada a la publicació dels documents de conclusions de les 

Millors Tècniques Disponibles aplicables a l’activitat principal de les instal·lacions 

afectades, en el termini màxim de 4 anys, des de la publicació dels esmentats documents. 

Passat aquest termini, s’haurà de garantir que els valors límit d’emissió no superin els 

nivells d’emissió associats a les millors tècniques disponibles establertes als documents de 

conclusions, motiu pel qual el procediment de revisió haurà d’estar acabat en el termini de 

4 anys, des de la publicació dels documents de conclusions MTD aplicables a l’activitat 

principal. 

 

Transitòriament, i mentre no es procedeixi a adequar la Llei 20/2009 de Prevenció i control 

ambiental de les activitats, aquesta és vigent a Catalunya amb totes les seves 

determinacions, en tot allò que no contradigui la Llei 16/2002, modificada per la Llei 

5/2013.  

 

No obstant això, la Direcció General de Qualitat Ambiental, del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ha publicat instruccions a tenir en compte fins 

que no s’adeqüi la Llei 20/2009.  

 

Les que afecten a les activitats de tractament de residus, contemplen el següent: 

 

a) Pel que fa a les revisions, i fins que no s’hagi iniciat l’actualització de les autoritzacions, 

l’activitat que hagi sol·licitat, o hagi de sol·licitar la revisió periòdica de la seva autorització, 

ho haurà de fer d’acord amb la normativa. La revisió que es porti a terme durant aquest 

període substituirà l’actualització L’autorització ambiental que s’atorgui ja contindrà les 

noves prescripcions de la Llei 5/2013, prèvia sol·licitud de la informació que es consideri 

necessària.  

 

b) Pel que fa al règim de controls establerts a les autoritzacions ambientals vigents, s’han 

de continuar realitzant fins que no estigui actualitzada l’autorització. 

 

c)  La Direcció General de Qualitat Ambiental treballarà en l’actualització de les 

autoritzacions de les aproximadament 1.300 activitats existents, afectades per aquesta 

normativa a Catalunya.  



 

 

Pel que fa a les plantes de residus incloses a l’annex I.1 de la Llei 20/2009, de prevenció i 

control ambiental de les  activitats, i a les  activitats incloses als epígrafs 10.6 (. Depósitos 

controlados que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total 

superior a 25.000 toneladas, con la exclusión de los depósitos controlados de residuos 

inertes.), la resolució inclourà les prescripcions que, d’acord amb la disposició transitòria 

primera de la Llei 5/2013, han de contenir les autoritzacions de forma explícita. No obstant 

això, només hauran de contemplar informe base sobre sòl, les activitats incloses als 

epígraf I.I.10.6. Els altres supòsits, només en cas de producció o emissió de substàncies  

perilloses rellevants.   

 

S’ha d’assenyalar, però, que tenint en compte l’article 22.2 de la Directiva 2010/75/UE, les  

instal·lacions existents incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Directiva han de disposar de 

l’informe de situació de partida abans de la primera revisió per a l’actualització del permís, 

per primera vegada després del 7 de gener de 2014, motiu pel qual, l’informe base s’haurà 

de presentar amb la primera renovació de l’autorització ambiental que tingui lloc després 

del 7 de gener de 2014. 

 

Règim de control ambiental 

 

El Títol vuitè de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de Prevenció i control ambiental de les 

activitats, estableix el règim de control de les activitats que es regula per a les diferents 

categories d’activitats. 

 

Les activitats estan sotmeses a un control ambiental inicial previ a la posada en 

funcionament i a controls ambientals periòdics posteriors, per a garantir l'adequació 

permanent a les determinacions ambientals legals i a les determinacions fixades 

específicament en l'autorització o llicència ambientals. 

 

L’autorització i la llicència ambientals estableixen el règim del control inicial i la modalitat, 

els terminis i els continguts dels controls periòdics.  

 

Control ambiental inicial 

 

En el període de posada en marxa de les instal·lacions a l'inici de l'activitat, el control inicial 

té per objecte verificar: 

 

 L'adequació de l'activitat i de les instal·lacions al projecte autoritzat mitjançant una 

certificació del tècnic director o tècnica directora de l'execució. 

 La conformitat del compliment de les condicions de l'autorització o la llicència 

ambientals, mitjançant l'acta de control d'una entitat ambiental de control autoritzada, 



 

llevat que, per a les activitats dels annexos II i IV, l'ajuntament encomani els controls 

inicials als serveis tècnics municipals. 

 Si s’escau, la documentació referida a assegurances obligatòries segons la legislació 

sectorial o la relativa a responsabilitat ambiental. 

 

El període de posada en marxa s'inicia en el moment que es comunica a l'òrgan ambiental 

competent, la data d'inici de l'actuació de control acordada amb la persona titular de 

l'activitat, així com les actuacions que cal dur a terme. La durada màxima del període de 

funcionament en proves ha d'ésser adequada i proporcional a les característiques de 

l'establiment. 

 

Control ambiental periòdic 

 

En l’exercici de l’activitat, l'acció de control periòdic té per objecte garantir l'adequació 

permanent als requeriments legals aplicables i, específicament, als requeriments fixats en 

l'autorització o la llicència ambientals, amb la incorporació de les modificacions no 

substancials. Així mateix, inclou les actuacions de presa de mostres, anàlisi i mesurament 

de les emissions i altres proves necessàries. 

 

Els terminis dels controls periòdics s’estableixen tenint en compte els terminis determinats 

en altres declaracions o controls sectorials preceptius. Si no hi ha un termini fixat per 

l’autorització o la llicència, s’estableixen, amb caràcter indicatiu, els terminis següents: 

 

 Les activitats de l’annex I.1, cada dos anys. 

 Les activitats dels annexos I.2 i I.3, cada quatre anys. 

 Les activitats de l’annex II, cada sis anys 

 

Les activitats inscrites en el registre del sistema d'ecogestió i ecoauditoria de la Unió 

Europea (EMAS) resten exemptes de control periòdic, llevat dels controls específics de 

determinades emissions, en els quals s'hagin establert terminis particulars. 

 

Malgrat tot el que s’ha dit, s’han de tenir en compte les prescripcions que estableix la Llei 

2/2014, de 27 de gener de mesures fiscals, administratives i financeres i del sector públic 

que modifica la Llei 20/2009, de 4 de desembre, respecte dels controls de les activitats. 

 

La situació actual, a efectes d’autoritzacions ambientals o llicències ambientals de les 

plantes de residus de l’AMB, és la que consta en els quadres següents. 



INSTAL.LACIÓ ANNEX     Llei 3/1998 ANNEX          Llei 20/2009 Avaluació impacte 
ambiental

Llicència/autorització 
ambiental

Control Inicial Inconformitats-
Incompliments

Controls complementaris Canvis substancials/no 
substancials

Control canvis Controls periòdics Altres

ECOPARC 1. Annex II.1 Annex I.2 *Favorable: 22/6/2001.             
*28/09/2001 el Departament 
de Medi Ambient fa pública la 
declaració d'impacte 
ambiental (DOGC3493-
16/10/2001)

*Data resolució: 28/5/2002. 
Ajuntament de Barcelona

* 27/03/2006. Control inicial. 
Desfavorable amb incidències 
lleus

* Desfavorable amb 
incidències lleus que afecten e
mediambient

*control EAC 13/07/07 informe 
núm. 08/08/1/28/004458 
(sense pronunciament ja que 
hi ha modificació projecte)        
*control complementari EAC 
28/09/07 informe núm. 
08/08/28/1/002124  
(desfavorable amb incidència 
lleu)                                           
* 27/1/2010 2º control 
complementari informe núm 
08/08/28/1/007223                   
* tercer control complementari 
informe núm 
08/08/28/2/007224

*CNS nº 1  27/07/2007  
reforma de les instal.lacions i 
incorporació de nous 
processos) a la Direcció 
General de Qualitat Ambiental 
(DGQA) .                              * 
02/12/2008 Ponència 
ambiental informa favorable.    
* 18/12/2008 l'Ajuntament de 
Barcelona incorpora a la 
llicència ambiental les 
modificacions  no substàncials 
informa favorablement del 
canvi no substancial * L'OGAU
requereix al 22/03/11 un 
control complementari per tal 
de tancar amb els 
incompliments de H2S i CO 
de la llicència inicial.

* 2/12/08 Dictamen DGQA 
conforme és CNS                     
* 18/12/2008 Aj. resol 
incorporació CNS                     
*  27/1/2010 Control CNS (+ 
deficiències control inicial) 
informe núm 
08/08/28/1/007223 
Desfavorable amb incidències 
* 29/1/2010 3º control informe 
núm 08/08/28/2/007224 
Favorable

*També a través del procés de
revisió i pas a autorització 
ambiental requereix avaluació 
ambiental verificada 
(instal·lació ja existent) on 
s'incorporaran tots els canvis 
realitzats (CNS 2/12/08).
*08/01/13 es va rebre la 
proposta de resolució 
provisional de 04/12/2012 
d'autorització ambiental núm. 
exp BA20110109
*04/02/13 L'ECO 1 va 
presentar al·legacions a tots 
els vectors excepte residus.
*08/02/13 L'ECO1 va 
presentar al·legacions al 
vector residus.
*04/02/14 o mitjans de febrer 
es portarà a la Ponència 
Ambiental la proposta de 
resolució

*Favorable: 3/10/2002 *Data resolució per 
l'Ajuntament de Montcada: 
21/1/2003

*17/10/2005  nº informe 
08/08/28/1/002292

*Desfavorable amb 
incidències lleus que afecten a
medi

*20/09/2006 Control 
complementari Desfavorable 
amb incidències lleus

* Resolució Control periòdic de
4/5/2011. Desfavorable i se'l 
requereix perquè presenti 
programa millores reducció 
emissions combustió                
* 31/05/2011 L'ECO2 presenta 
programa millores reducció 
emissions combustió.           
*04/06/2013 Acta de control 
periòdic favorable amb 
incidències que no afecten al 
medi ambient

* 11/06/2012. Requeriment de 
l'AMB a Eco revisió de la 
llicència que hauria d'haver 
tramitat a principis de 2011 i 
adequació de llicència 
ambiental a autorització 
ambiental
*20/02/13 l'Eco 2 sol·licita a la 
DGQA la revisió i canvi a 
autoritzazió

*31/07/2013 la DGQA  dóna 
conformitat a la realització de 
la prova pilot de la codigestió 
anaeròbia de la FORM amb 
fangs de tractament d'efluents 
de l'escorxador de 
Mercabarna durant 6 mesos.
*31/01/2014 La DGQA resta a 
l'espera de l'informe d'aigües 
de l'AMB i assenyala que la 
resta de vectors són correctes.
Una vegada tinguin l'informe 
d'aigües es farà l'informació 
pública i desprès es portarà la 
proposta de resolució a la 
Ponència Ambiental
*31/01/2014 la DGQA

26/6/2007 Segon Control 
Complementari. Desfavorable 
amb incidència lleu

* 10/10/2007 Tercer control 
ambiental 
complementari.Favorable 
sense incidències                     
* 31/01/2008 Autorització 
Ajuntament posada en marxa  

* CNS nº1 implantació dipòsit 
d'emmagatzematge de GLP.

*24/10/2005 Informe 
favorable.No instal.lació del 
dipòsit.

 * CNS nº 2 i 3 (tancament 
zona maduració compost i 
augment alçada xemeneia 
biofiltre).   

* 8/5/2007 Avaluació 
ambiental favorable     * 
24/04/2008 Aj. resol 
incorporació canvi               * 
18/12/2008: control favorable   
* 17/2/2009 Autorització 
Ajuntament posada en marxa  

CNS nº 4 (ampliació 
depuradora) Autorització 
revisió abocaments. 
20/3/2009, vigència 5 anys

* 03/03/2009 Avaluació 
ambiental favorable                  
* 21/5/09 Aj. resol incorporació
canvi                                         
* 10/06/2009: control favorable
* 17/02/2010 Autorització 
Ajuntament posada en marxa

* CNS nº 5 (instal·lació planta 
selecció envasos).

* 2/2/2010 Avaluació 
ambiental favorable           * 
30/3/2010 Aj. resol 
incorporació canvi         * 
4/5/2010 Acta EAC favorable

ECOPARC 2 Annex II.1 Annex I.2



INSTAL.LACIÓ ANNEX     Llei 3/1998 ANNEX          Llei 20/2009 Avaluació impacte 
ambiental

Llicència/autorització 
ambiental

Control Inicial Inconformitats-
Incompliments

Controls complementaris Canvis substancials/no 
substancials

Control canvis Controls periòdics Altres

*CNS nº 6 (ampliació 
capacitat global de tractament 
de 240.000 a 260.000 t/any)    
*Al desembre 2009 es va 
presentar a l'Ajuntament.
*25/1/13 L'Ajuntament resol 
favorablement aquest canvi 
substancial que ara és el CNS 
9

* CNS nº 7 ( ampliació nau de 
compostatge en túnels i espai 
apilament intermedi)

* 07/06/2011 Informe 
favorable de la OGAU 
condicionat al compliment de 
prescripcions.                           
* 28/11/2011 L'Ajuntament de 
Montcada incorpora el CNS 7 
en la llicència

* CNS nº 8 línia de preparació 
de combustible derivat de 
residus, CDR                            
*15/05/2012. Sol.lcitud 
telemàtica de l'ECO a l'OGAU 
per la gestió del CDR a 
cimentera. CNS 120121.          
*25/01/2013 L'Ajuntament de 
Montcada incorpora el CNS a 
la llicència 

* CNS nº 9 ampliació capacitat 
de tractament .                 
*25/01/2013. L'Ajuntament de 
Montcada incorpora el CNS a 
la llicència

ECOPARC 3 Annex II.1 *Amb les modificacions Llei 
Omnibus Llei 9/2011: annex 
I.2 b) epígraf 10.10

*Informe de Ponència 
ambiental de 18/07/2003

* Data resolució: 22/12/2004 * Informe EAC 24/7/09 (inclou 
totes actes control inicial)

* Amb incidències lleus que 
afecten al medi ambient

*15/2/2010 Control inicial 
desfavorable amb incidència 
lleu sobre el medi ambient i 
control complementari 
(22/7/09)favorable només 
incendis.
*22/03/11Resolució del control 
inicial i complementari  DGQA.
(Es requereix a l'activitat 
control complementari per 
adequar AOX i Tª torxa, 
registre funcionament caldera 
vapor i tramitar modificació 
llicència ambiental incorporant 
canvis). 
*El 13/5/11 l'ECO3 presenta a 
l'OGAU resposta amb control 
complementari de AOX i Tª 
torxa + registre caldera vapor.  

*CNS (Implantació nou model 
de funcionalmentde la 
plantade tractament de residus
no perillosos, modificació de 
l'àrea de pretractament de 
MOR prodedent de la fracció 
resta per enviar a digestió, i la 
possibilitat d'aportar cosubstrat
als digestors). Sol·licitud CNS 
entrat a OGAU 10/10/2011, a 
DGQA  11/10/2011 i 
Ajuntament St. Adrià del 
Besòs 17/11/2011.
ARC ho considera CS

*7/05/2013 ECO3 presenta a 
OGAU consulta prèvia sobre 
necessitat de Avaluació 
Impacte Ambiental del CS.
* 13/09/2013 DGQA emet 
acord decisió NO sotmetiment 
a AIA del CS.
(A data 31/1/2013 ECO3 
encara no ha presentat CS a 
OGAU/DGQA/Ajuntament)

*Favorable: 12/2/2008 (dins la 
llicència de 10/4/08)

*Data resolució: 10/4/2008       
* Recurs reposició 15/5/2008   
* Data resolució: 18/12/2008

* Inici formal del control inicial 
4/7/2011.                     * 26 
octubre 2011 l'ECA entra a 
l'OGAU informe del Control 
Inicial favorable per al seu 
pronunciament.             

* CNS 1 presentat a l'Aj. el 
25/11/2010.     L'Ajuntament 
l'ha traslladat a l'OGAU 
(22/12/10) segons Llei 
20/2009.
* 4/10/2011 Proposta de 
resolució DGQA autorització 
CNS1.(on s'especifica Annex 
I.2, epígraf 10.7)

 En data 26 octubre 2011 
l'ECA entra a l'OGAU informe 
del Control Inicial favorable per
al seu pronunciament. El 
19/4/12 encara sense resposta
per manca informe ARC.   En 
data 8/8/12 rebem proposta 
control inicial de la DGQA 
favorable parcialment. 
Requereixen alguns punts en 6
mesos.

* CNS 2 (construcció d'un nou 
biofiltre i augment de la 
capacitat de renovació 
sistema presentat a Dep. de 
Territori i Sostenibilitat el 
4/11/2013.
* 30/8/2012 DGQA comunica 
a ECO4 que d'acord amb 
criteris interpretatius  de la Llei 
20/2009, establerts el 30 
d'agost de 2012 per la 
Subdirecció General 
d'Intervenció i Qualificació 
Ambiental, la sol·licitud s'ha 
d'adreçar a l'Ajuntament organ 
competent mentre no es 
produeix el canvi de regim de 
la llicència ambiental (d'Annex 
II a I)

31/01/2014 Reunió a la DGQA 
D'acord amb els nous criteris 
interpretatius de la LLei 
20/2009, del 30 d'agost de 
2010, el canvi de règim de 
llicència a autorització  es 
produirà amb la 1a revisió i si 
no existeix es realitzarà d'ofici 
als 12 anys des de la data de 
la llicència (18/112/2008).        
*A data 31/1/2013 ECO4 té 
l'assumpte en estudi dels seus 
serveis jurídics.

TERSA (Planta Valorització 
Energètica)

Annex I 5.2 Annex I 10.4 Octubre 2005 * Data resolució: 18/9/2007 
(Adequació ambiental)

18/09/2007 04/03/2009 * CNS (adequació al nou 
residu i augment temps 
funcionament) 28/10/2008

Pendent d'efectuar CNS. El 
control es farà un cop 
executats els canvis.

* Control periòdic 13/08/2010 
amb incompliments                  
*Control complementari 
8/2/2011 Favorable

Annex I.2 (d'acord amb els 
nous criteris interpretatius de 
la Llei 20/2009, del 30 d'agost 
de 2010, per la Subdirecció 
General d'Intervenció i 
Qualificació Ambiental, el 
canvi de règim de llicència a 
autorització  es produirà amb 
la 1a revisió i si no existeix es 
realitzarà d'ofici als 12 anys 
des de la data de la llicència)

ECOPARC 4 Annex II.1



INSTAL.LACIÓ ANNEX     Llei 3/1998 ANNEX          Llei 20/2009 Avaluació impacte 
ambiental

Llicència/autorització 
ambiental

Control Inicial Inconformitats-
Incompliments

Controls complementaris Canvis substancials/no 
substancials

Control canvis Controls periòdics Altres

* Data resolució 
(Gavà):7/11/2005 (engloba 
triatge+voluminosos)

*Només hi ha data informe 
OGAU a TERSA (11/4/06)

* Desfavorable amb 
incidències lleus que afecten a
medi ambient

??? * 2/6/2006 CNS:RAEE's * Control RAEE's favorable

* CNS (tancament per evitar 
dispersió partícules). (No 
viable tècnicament segons 
ARC)

29/07/2013 Ajuntament de 
Viladecans concedeix llicència 
d'obres a planta per executar 
projecte CTRM

* Data resolució:14/5/2008 
(atorgada a l'AMR-Agència 
Metropolitana de Residus)

*10/5/12 Control realitzat amb 
algunes deficiències a 
subsanar- incendis. Control 
acústic i mediambiental 
favorable sense incidències.
*24/07/2013 Acta favorable 
incendis.  
*12/09/2013 Control inicial. 
Favorable sense incidències.

*15/05/2013 Ajuntament 
comunica a pta deficiències 
esmenables incendis.
9/05/2013 Pta presenta 
resposta d'esmenes incendis.
*30/05/2013 Ajuntament emet 
informe favorable incendis.

2/12/2010 CS presentat a 
l'Ajuntament (ampliació i 
millores Planta). 
16/03/2012 Sol·licitud de CS 
desistida.

* 09/10/2013 CNS ampliació i 
millora de la pta a Ajuntament. 
(juntament amb sol·licitud 
obres majors i sol·licitud 
informe incendis)

*25/10/2013 Ajuntament emet 
informe desfavorable incendis.
*28/11/2013 acord de 
suspenció termini de resolució 
llicènca d'obres fins no 
solucionat incendis.
* 03/12/2013 Resposta 
esmenes projecte incendis.
*11/12/2013 Ajuntament emet 
2on informe desfavorable 
incendis.
13/01/2013: Reunió 
Ajuntament/Projectista/AMB 
Incendis: Ajutament planteja 
que el projecte a nivell 
incendis d'acord amb la Llei 
3/2010 pot ser un CS. 
Projectista a 31/01/2013 està 
preparant documentació de 
consulta de CS o CNS 
incendis a presentar a 
Ajuntament.

TRANSFER VILADECANS Annex II.1 Annex II * Autorització de la Direcció 
General d'Urbanisme (1/8/03) 
al projecte en sòl no 
urbanitzable.

* Data resolució:3/12/2003       
Aj. Viladecans

10/03/2009 Desfavorable 10/3/2009 Control ambiental 
específic(els incompliments 
s'incorporen a l'expedient de 
CNS)

CNS (modificació en les 
instal·lacions i a la conducció 
de les aigües pluvials)

*03/12/2008 Resolució 
Ajuntament canvi favorable      
*10/3/2009 Control ambiental 
específic desfavorable amb 
incidència lleu                           
*4/6/2009 Control ambiental 
complementari favorable          

PLANTA COMPOSTATGE 
TORRELLES

Annex II.1 Annex II * Data resolució: 24/9/2009 
Ajuntament de Torrelles

* Control inicial 14/04/2011 
desfavorable

* Control complementari 
4/05/2011 favorable

PLANTA COMPOSTATGE 
ST. CUGAT

Annex II.1 Annex II * 13/6/2000 * 5/04/2013 TMA llliura a 
Ajuntament una Avaluació 
Ambiental Verificada per tal de
tramitar la llicènica ja que 
l'activitat no disposa de 
llicènica ambiental. En el seu 
cas existeix un document de 
transferència de llicència 
d'activitat a TMA. ( a data 
31/01/2014 no s'ha rebut 
resposta del'Ajuntament)

* Data resolució a CERAMICA 
SUGRAÑES,SA: 31/10/2001   
* Data resolució a PUIGFEL: 
09/7/2008 (canvi de nom)

* Informe ECA del CI data 
28/2/2008 favorable sense 
incidències

* CNS (Aspectes constructius i
de controls)

*5/7/2007 Resolució favorable 
OGAU pel CNS                        
*23/11/2007 1ª part control 
inicial (no hi ha pronunciament
falta la 2ª part 28/12/07)           
*19/01/2009 Control fase II 
favorable

Contactar amb DC per si ha 
rebut resolució provisional a 
amb les noves condicions 
d'acord amb  Llei 5/2013. 
(incompliment autoritzacio, 
previenció i gestió de residus, 
infomre base de sols i aigües 
subterrànies perilloses, 
incidents/accidents…)En breu 
rebran la resolució definitiva si 
no ho han fet ja.

* CS (increment de la 
disposició diària de residus per
sobre de 300 t/dia)

* 24/3/2009 Resolució 
favorable OGAU pel CS 
(+avaluació ambiental)             
*7/4/09 Control CS favorable 
amb incidències                        
*2/7/09 Control específic 
favorable amb incidències        

PLANTA TRIATGE- PRVOL 
GAVA-VILADECANS

3/6/2010 Control anual 
favorable sense incidències. 
19/6/2010 Acta control 
específic anual favorable          
25/07/11 Control anual 
favorable sense incidències

DC ELENA Annex I 10.6a Annex I.1, 10.6

Annex II.1 Annex I.2

PLANTA TRIATGE MOLINS 
DE REI

Annex II.1 Annex II



INSTAL.LACIÓ ANNEX     Llei 3/1998 ANNEX          Llei 20/2009 Avaluació impacte 
ambiental

Llicència/autorització 
ambiental

Control Inicial Inconformitats-
Incompliments

Controls complementaris Canvis substancials/no 
substancials

Control canvis Controls periòdics Altres

* CNS (cobriment dipòsit) * Resolució 27/9/12

LABORATORI EMSHTR Annex II.1 Annex II * Avaluació amb. verificada 
(11/12/2003)

* Data resolució: 29/12/2004 
(també certificat Aj. de data 
19/7/05)

* 23/06/2005 Control parcial * Favorable * CNS (canvis en les 
instal·lacions i en la distribució 
de l'activitat) 20/11/2008

* 11/12/2008 l'Aj. incorpora 
canvi                                         
* Control ECA (s'avalua amb 
el control periòdic)  

*Control periòdic 3/6/2009 
desfavorable amb incidències 
lleus                                          
* 25/3/10 EAC subsanació 
deficiències. Favorable

METROFANG Annex II.1 10.7 * Data resolució: 15/11/2005 
(a través AAV)



 Revisió del Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals 2009‐2016 
ANNEXOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ANNEX IV- 
 

MODEL DE GESTIÓ DELS REBUIGS  
EN ELS DIVERSOS ESCENARIS  



FORM FV RESTA FIRM RVOL ENVASOS TOTAL

Instal·lacions actuals i previstes EMSHTR
Torrelles Compostatge 4.500 800 5.300
Sant Cugat Compostatge 6.000 4.000 10.000
Ecoparc 1 100.000 160.000 260.000
Ecoparc 2 100.000 160.000 260.000
Ecoparc 3 - TMB 192.000 192.000
Ecoparc 4 75.000 350.000 425.000
Molins de Rei Selecció Fracció Inorgànica 17.605 17.605
Gavà - Voluminosos 3.000 50.000 53.000
Gavà Selecció envasos 24.000 24.000
Planta  d'Envasos Montcada 27.500 27.500

Capacitat total instalada 285.500 7.800 862.000 17.605 50.000 51.500 1.274.405

162.862 26.300 850.373 15.793 55.545 37.053 1.147.926

18.500 18.500
5.545 5.545

122.638 0 11.627 1.812 0 14.447 126.479

Torrelles Compostatge 1.562 1.562
Sant Cugat Compostatge 2.419 2.419
Ecoparc 1 18.481 97.460 115.941
Ecoparc 2 20.000 106.211 126.211
Ecoparc 3 - TMB 119.000 119.000
Ecoparc 4 152.268 152.268
Molins de Rei Selecció Fracció Inorgànica 11.452 11.452
Gavà - Voluminosos 4.500 4.500
Gavà Selecció envasos 6.871 6.871
Planta  d'Envasos Montcada 7.620 7.620

42.462 0 474.939 11.452 4.500 14.492 547.845

Neteja viària (NV) 67.206
Rebuig de deixalleries 37.588

Fraccions bàsiques no tractades 0 0 0 0 0 0 0

652.639

Capacitat disponible de tractament de rebuig
Valorització energètica de rebuig Ecoparc 3 - PVE 287.057

Ecoparc 4 (**) 260.145
Planta CSR-Planta intercomarcal de Sabadell 31.507 31.507
Planta CSR-ECO II 3.017 404 3.421
Planta CSR-ECO IV 3.574 3.574
Planta CSR- Cespa ZF 3.758 3.758
Planta CSR- TMA (Planta tranf. St Cugat) 4.668 4.668
Abocador inerts 58.509
Total capacitat instal·lada amb instal·lacions actuals 652.639

0

(**) Dipòsit de Can Mata o destins alternatius gestionats pel concessionari.
(1) Els marges de capacitat són positius (+) i els dèficits, negatius (-)

Altres residus específics

TOTAL generació de rebuig i RESTA(*) infraestructures AMB

TOTAL marge / dèficit de tractament de rebuig

Rebuig de plantes actuals per fraccions i total

ANÀLISI DE NECESSITATS DE TRACTAMENT PRIMARI I DE REBUIG A L'ÀMBIT DE L'AMB. DADES 2012

2012

TRACTAMENT PRIMARI

Residus a tractar. Per fraccions i total.

Trituració i gestió privada del Residu vegetal
Gestió privada del Residu Voluminos

Total marge / dèficit de tractament primari (1)

TRACTAMENT DE REBUIG(*)

Generació de rebuig per plantes actuals i previstes



FORM FV RESTA FIRM RVOL ENVASOS TOTAL

Instal·lacions actuals i previstes EMSHTR
Torrelles Compostatge 4.500 800 5.300
Sant Cugat Compostatge 6.000 4.000 10.000
Ecoparc 1 100.000 160.000 260.000
Ecoparc 2 100.000 160.000 260.000
Ecoparc 3 - TMB 192.000 192.000
Ecoparc 4 75.000 350.000 425.000
Molins de Rei Selecció Fracció Inorgànica 17.605 17.605
Gavà - Voluminosos 3.000 50.000 53.000
Gavà Selecció envasos 24.000 24.000
Planta  d'Envasos Montcada 27.500 27.500

Capacitat total instalada 285.500 7.800 862.000 17.605 50.000 51.500 1.274.405

192.117 26.300 764.914 16.435 58.067 37.209 1.095.042

18.500 18.500
8.067 8.067

93.383 0 97.086 1.170 0 14.291 179.363

Torrelles Compostatge 1.562 1.562
Sant Cugat Compostatge 2.419 2.419
Ecoparc 1 28.806 97.460 126.266
Ecoparc 2 20.000 106.211 126.211
Ecoparc 3 - TMB 119.000 119.000
Ecoparc 4 113.811 113.811
Molins de Rei Selecció Fracció Inorgànica 11.918 11.918
Gavà - Voluminosos 4.500 4.500
Gavà Selecció envasos 6.871 6.871
Planta  d'Envasos Montcada 7.620 7.620

52.788 0 436.482 11.918 4.500 14.492 520.179

Neteja viària (NV) 60.017
Rebuig de deixalleries 37.588

Fraccions bàsiques no tractades 0 0 0 0 0 0 0

617.784

Capacitat disponible de tractament de rebuig
Valorització energètica de rebuig Ecoparc 3 - PVE 299.541

Ecoparc 4 (**) 212.806
Planta CSR-Planta intercomarcal de Sabadell 31.507 31.507
Planta CSR-ECO II 3.017 404 3.421
Planta CSR-ECO IV 3.574 3.574
Planta CSR- Cespa ZF 3.758 3.758
Planta CSR- TMA (Planta tranf. St Cugat) 4.668 4.668
Abocador inerts 58.509
Total capacitat instal·lada amb instal·lacions actuals 617.784

0

(**) Dipòsit de Can Mata o destins alternatius gestionats pel concessionari.
(1) Els marges de capacitat són positius (+) i els dèficits, negatius (-)

TOTAL marge / dèficit de tractament de rebuig

TRACTAMENT DE REBUIG(*)

Generació de rebuig per plantes actuals i previstes

Rebuig de plantes actuals per fraccions i total

Altres residus específics

TOTAL generació de rebuig i RESTA(*) infraestructures AMB

Total marge / dèficit de tractament primari (1)

ANÀLISI DE NECESSITATS DE TRACTAMENT PRIMARI I DE REBUIG A L'ÀMBIT DE L'AMB. DADES 2013
2013 (ESCENARI ALT)

TRACTAMENT PRIMARI

Residus a tractar. Per fraccions i total.

Trituració i gestió privada del Residu vegetal
Gestió privada del Residu Voluminos



FORM FV RESTA FIRM RVOL ENVASOS TOTAL

Instal·lacions actuals i previstes EMSHTR
Torrelles Compostatge 4.500 800 5.300
Sant Cugat Compostatge 6.000 4.000 10.000
Ecoparc 1 100.000 160.000 260.000
Ecoparc 2 100.000 160.000 260.000
Ecoparc 3 - TMB 192.000 192.000
Ecoparc 4 75.000 350.000 425.000
Molins de Rei Selecció Fracció Inorgànica 17.605 17.605
Gavà - Voluminosos 3.000 50.000 53.000
Gavà Selecció envasos 24.000 24.000
Planta  d'Envasos Montcada 27.500 27.500

Capacitat total instalada 285.500 7.800 862.000 17.605 50.000 51.500 1.274.405

192.117 26.300 764.914 16.435 58.067 37.209 1.095.042

18.500 18.500
8.067 8.067

93.383 0 97.086 1.170 0 14.291 179.363

Torrelles Compostatge 1.562 1.562
Sant Cugat Compostatge 2.419 2.419
Ecoparc 1 28.806 97.460 126.266
Ecoparc 2 20.000 106.211 126.211
Ecoparc 3 - TMB 119.000 119.000
Ecoparc 4 113.811 113.811
Molins de Rei Selecció Fracció Inorgànica 11.918 11.918
Gavà - Voluminosos 4.500 4.500
Gavà Selecció envasos 6.871 6.871
Planta  d'Envasos Montcada 7.620 7.620

52.788 0 436.482 11.918 4.500 14.492 520.179

Neteja viària (NV) 60.017
Rebuig de deixalleries 37.588

Fraccions bàsiques no tractades 0 0 0 0 0 0 0

617.784

Capacitat disponible de tractament de rebuig
Valorització energètica de rebuig Ecoparc 3 - PVE 299.541

Ecoparc 4 (**) 212.806
Planta CSR-Planta intercomarcal de Sabadell 31.507 31.507
Planta CSR-ECO II 3.017 404 3.421
Planta CSR-ECO IV 3.574 3.574
Planta CSR- Cespa ZF 3.758 3.758
Planta CSR- TMA (Planta tranf. St Cugat) 4.668 4.668
Abocador inerts 58.509
Total capacitat instal·lada amb instal·lacions actuals 617.784

0

(**) Dipòsit de Can Mata o destins alternatius gestionats pel concessionari.
(1) Els marges de capacitat són positius (+) i els dèficits, negatius (-)

ANÀLISI DE NECESSITATS DE TRACTAMENT PRIMARI I DE REBUIG A L'ÀMBIT DE L'AMB. DADES 2013

Altres residus específics

2013 (ESCENARI MIG)

TRACTAMENT PRIMARI

Residus a tractar. Per fraccions i total.

Trituració i gestió privada del Residu vegetal
Gestió privada del Residu Voluminos

Total marge / dèficit de tractament primari (1)

TRACTAMENT DE REBUIG(*)

Generació de rebuig per plantes actuals i previstes

Rebuig de plantes actuals per fraccions i total

TOTAL generació de rebuig i RESTA(*) infraestructures AMB

TOTAL marge / dèficit de tractament de rebuig



FORM FV RESTA FIRM RVOL ENVASOS TOTAL

Instal·lacions actuals i previstes EMSHTR
Torrelles Compostatge 4.500 800 5.300
Sant Cugat Compostatge 6.000 4.000 10.000
Ecoparc 1 100.000 160.000 260.000
Ecoparc 2 100.000 160.000 260.000
Ecoparc 3 - TMB 192.000 192.000
Ecoparc 4 75.000 350.000 425.000
Molins de Rei Selecció Fracció Inorgànica 17.605 17.605
Gavà - Voluminosos 3.000 50.000 53.000
Gavà Selecció envasos 24.000 24.000
Planta  d'Envasos Montcada 27.500 27.500

Capacitat total instalada 285.500 7.800 862.000 17.605 50.000 51.500 1.274.405

192.117 26.300 764.914 16.435 58.067 37.209 1.095.042

18.500 18.500
8.067 8.067

93.383 0 97.086 1.170 0 14.291 179.363

Torrelles Compostatge 1.562 1.562
Sant Cugat Compostatge 2.419 2.419
Ecoparc 1 28.806 97.460 126.266
Ecoparc 2 20.000 106.211 126.211
Ecoparc 3 - TMB 119.000 119.000
Ecoparc 4 113.811 113.811
Molins de Rei Selecció Fracció Inorgànica 11.918 11.918
Gavà - Voluminosos 4.500 4.500
Gavà Selecció envasos 6.871 6.871
Planta  d'Envasos Montcada 7.620 7.620

52.788 0 436.482 11.918 4.500 14.492 520.179

Neteja viària (NV) 60.017
Rebuig de deixalleries 37.588

Fraccions bàsiques no tractades 0 0 0 0 0 0 0

617.784

Capacitat disponible de tractament de rebuig
Valorització energètica de rebuig Ecoparc 3 - PVE 299.541

Ecoparc 4 (**) 212.806
Planta CSR-Planta intercomarcal de Sabadell 31.507 31.507
Planta CSR-ECO II 3.017 404 3.421
Planta CSR-ECO IV 3.574 3.574
Planta CSR- Cespa ZF 3.758 3.758
Planta CSR- TMA (Planta tranf. St Cugat) 4.668 4.668
Abocador inerts 58.509
Total capacitat instal·lada amb instal·lacions actuals 617.784

0

(**) Dipòsit de Can Mata o destins alternatius gestionats pel concessionari.
(1) Els marges de capacitat són positius (+) i els dèficits, negatius (-)

Altres residus específics

Gestió privada del Residu Voluminos

Generació de rebuig per plantes actuals i previstes

Total marge / dèficit de tractament primari (1)

TRACTAMENT DE REBUIG(*)

Rebuig de plantes actuals per fraccions i total

TOTAL generació de rebuig i RESTA(*) infraestructures AMB

TOTAL marge / dèficit de tractament de rebuig

Trituració i gestió privada del Residu vegetal

ANÀLISI DE NECESSITATS DE TRACTAMENT PRIMARI I DE REBUIG A L'ÀMBIT DE L'AMB. DADES 2013

2013 (ESCENARI BAIX)

TRACTAMENT PRIMARI

Residus a tractar. Per fraccions i total.



FORM FV RESTA FIRM RVOL ENVASOS TOTAL

Instal·lacions actuals i previstes EMSHTR
Torrelles Compostatge 4.500 800 5.300
Sant Cugat Compostatge 3.700 4.000 7.700
Ecoparc 1 100.000 160.000 260.000
Ecoparc 2 100.000 160.000 260.000
Ecoparc 3 - TMB 192.000 192.000
Ecoparc 4 75.000 350.000 425.000
Molins de Rei Selecció Fracció Inorgànica 17.605 17.605
Gavà - Voluminosos 3.000 50.000 53.000
Gavà Selecció envasos 24.000 24.000
Planta  d'Envasos Montcada 27.500 27.500

Capacitat total instalada 283.200 7.800 862.000 17.605 50.000 51.500 1.272.105

220.033 26.300 709.167 16.140 57.024 48.402 1.077.066

18.500 18.500
7.024 7.024

63.167 0 152.833 1.465 0 3.098 195.039

Torrelles Compostatge 1.562 1.562
Sant Cugat Compostatge 1.492 1.492
Ecoparc 1 39.471 97.460 136.931
Ecoparc 2 20.000 106.211 126.211
Ecoparc 3 - TMB 119.000 119.000
Ecoparc 4 88.725 88.725
Molins de Rei Selecció Fracció Inorgànica 11.703 11.703
Gavà - Voluminosos 4.500 4.500
Gavà Selecció envasos 6.871 6.871
Planta  d'Envasos Montcada 7.620 7.620

62.525 0 411.396 11.703 4.500 14.492 504.616

Neteja viària (NV) 67.206
Rebuig de deixalleries 37.588

Fraccions bàsiques no tractades 0 0 0 0 0 0 0

609.410

Capacitat disponible de tractament de rebuig
Valorització energètica de rebuig Ecoparc 3 - PVE 281.851

Ecoparc 4 (**) 222.122
Producció CSR 46.928
Abocador inerts 58.509
Total capacitat instal·lada amb instal·lacions actuals 609.410

0

(**) Dipòsit de Can Mata o destins alternatius gestionats pel concessionari.
(1) Els marges de capacitat són positius (+) i els dèficits, negatius (-)

ANÀLISI DE NECESSITATS DE TRACTAMENT PRIMARI I DE REBUIG A L'ÀMBIT DE L'AMB. DADES 2014
2014 (ESCENARI ALT)

TOTAL generació de rebuig i RESTA(*) infraestructures AMB

TRACTAMENT PRIMARI

Residus a tractar. Per fraccions i total.

Trituració i gestió privada del Residu vegetal

Total marge / dèficit de tractament primari (1)

Gestió privada del Residu Voluminos

TOTAL marge / dèficit de tractament de rebuig

TRACTAMENT DE REBUIG(*)

Generació de rebuig per plantes actuals i previstes

Rebuig de plantes actuals per fraccions i total
Altres residus específics



FORM FV RESTA FIRM RVOL ENVASOS TOTAL

Instal·lacions actuals i previstes EMSHTR
Torrelles Compostatge 4.500 800 5.300
Sant Cugat Compostatge 3.700 4.000 7.700
Ecoparc 1 100.000 160.000 260.000
Ecoparc 2 100.000 160.000 260.000
Ecoparc 3 - TMB 192.000 192.000
Ecoparc 4 75.000 350.000 425.000
Molins de Rei Selecció Fracció Inorgànica 17.605 17.605
Gavà - Voluminosos 3.000 50.000 53.000
Gavà Selecció envasos 24.000 24.000
Planta  d'Envasos Montcada 27.500 27.500

Capacitat total instalada 283.200 7.800 862.000 17.605 50.000 51.500 1.272.105

215.068 26.300 694.898 16.140 57.024 38.385 1.047.814

18.500 18.500
7.024 7.024

68.132 0 167.102 1.465 0 13.115 224.291

Torrelles Compostatge 1.562 1.562
Sant Cugat Compostatge 1.492 1.492
Ecoparc 1 37.718 97.460 135.178
Ecoparc 2 20.000 106.211 126.211
Ecoparc 3 - TMB 119.000 119.000
Ecoparc 4 82.304 82.304
Molins de Rei Selecció Fracció Inorgànica 11.703 11.703
Gavà - Voluminosos 4.500 4.500
Gavà Selecció envasos 6.871 6.871
Planta  d'Envasos Montcada 7.620 7.620

60.772 0 404.975 11.703 4.500 14.492 496.442

Neteja viària (NV) 67.206
Rebuig de deixalleries 37.588

Fraccions bàsiques no tractades 0 0 0 0 0 0 0

601.236

Capacitat disponible de tractament de rebuig
Valorització energètica de rebuig Ecoparc 3 - PVE 281.851

Ecoparc 4 (**) 213.948
Producció CSR 46.928
Abocador inerts 58.509
Total capacitat instal·lada amb instal·lacions actuals 601.236

0

(**) Dipòsit de Can Mata o destins alternatius gestionats pel concessionari.
(1) Els marges de capacitat són positius (+) i els dèficits, negatius (-)

Total marge / dèficit de tractament primari (1)

ANÀLISI DE NECESSITATS DE TRACTAMENT PRIMARI I DE REBUIG A L'ÀMBIT DE L'AMB. DADES 2014

TRACTAMENT DE REBUIG(*)

Generació de rebuig per plantes actuals i previstes

Rebuig de plantes actuals per fraccions i total
Altres residus específics

2014 (ESCENARI MIG)

TRACTAMENT PRIMARI

Residus a tractar. Per fraccions i total.

Trituració i gestió privada del Residu vegetal
Gestió privada del Residu Voluminos

TOTAL generació de rebuig i RESTA(*) infraestructures AMB

TOTAL marge / dèficit de tractament de rebuig



FORM FV RESTA FIRM RVOL ENVASOS TOTAL

Instal·lacions actuals i previstes EMSHTR
Torrelles Compostatge 4.500 800 5.300
Sant Cugat Compostatge 6.000 4.000 10.000
Ecoparc 1 100.000 160.000 260.000
Ecoparc 2 100.000 160.000 260.000
Ecoparc 3 - TMB 192.000 192.000
Ecoparc 4 75.000 350.000 425.000
Molins de Rei Selecció Fracció Inorgànica 17.605 17.605
Gavà - Voluminosos 3.000 50.000 53.000
Gavà Selecció envasos 24.000 24.000
Planta  d'Envasos Montcada 27.500 27.500

Capacitat total instalada 285.500 7.800 862.000 17.605 50.000 51.500 1.274.405

212.585 26.300 687.764 16.140 57.024 41.482 1.041.295

18.500 18.500
7.024 7.024

72.915 0 174.236 1.465 0 10.018 233.110

Torrelles Compostatge 1.562 1.562
Sant Cugat Compostatge 2.419 2.419
Ecoparc 1 36.030 97.460 133.490
Ecoparc 2 20.000 106.211 126.211
Ecoparc 3 - TMB 119.000 119.000
Ecoparc 4 79.094 79.094
Molins de Rei Selecció Fracció Inorgànica 11.703 11.703
Gavà - Voluminosos 4.500 4.500
Gavà Selecció envasos 6.871 6.871
Planta  d'Envasos Montcada 7.620 7.620

60.011 0 401.765 11.703 4.500 14.492 492.471

Neteja viària (NV) 67.206
Rebuig de deixalleries 37.588

Fraccions bàsiques no tractades 0 0 0 0 0 0 0

597.265

Capacitat disponible de tractament de rebuig
Valorització energètica de rebuig Ecoparc 3 - PVE 281.851

Ecoparc 4 (**) 209.977
Producció CSR 46.928
Abocador inerts 58.509
Total capacitat instal·lada amb instal·lacions actuals 597.265

0

(**) Dipòsit de Can Mata o destins alternatius gestionats pel concessionari.
(1) Els marges de capacitat són positius (+) i els dèficits, negatius (-)

ANÀLISI DE NECESSITATS DE TRACTAMENT PRIMARI I DE REBUIG A L'ÀMBIT DE L'AMB. DADES 2014

2014 (ESCENARI BAIX)

TRACTAMENT PRIMARI

Residus a tractar. Per fraccions i total.

Trituració i gestió privada del Residu vegetal

Total marge / dèficit de tractament primari (1)

TRACTAMENT DE REBUIG(*)

Gestió privada del Residu Voluminos

Generació de rebuig per plantes actuals i previstes

Rebuig de plantes actuals per fraccions i total
Altres residus específics

TOTAL generació de rebuig i RESTA(*) infraestructures AMB

TOTAL marge / dèficit de tractament de rebuig



FORM FV RESTA FIRM RVOL ENVASOS TOTAL

Instal·lacions actuals i previstes EMSHTR
Torrelles Compostatge 4.500 800 5.300
Sant Cugat Compostatge 3.700 4.000 7.700
Ecoparc 1 100.000 160.000 260.000
Ecoparc 2 100.000 160.000 260.000
Ecoparc 3 - TMB 192.000 192.000
Ecoparc 4 75.000 350.000 425.000
Molins de Rei Selecció Fracció Inorgànica 17.605 17.605
Gavà - Voluminosos 1.480 72.520 74.000
Gavà Selecció envasos 24.000 24.000
Planta  d'Envasos Montcada 27.500 27.500

Capacitat total instalada 283.200 6.280 862.000 17.605 72.520 51.500 1.293.105

250.788 26.300 665.471 16.140 56.560 43.657 1.058.914

20.020 20.020

32.412 0 196.529 1.465 15.960 7.843 234.191

Torrelles Compostatge 1.562 1.562
Sant Cugat Compostatge 1.492 1.492
Ecoparc 1 50.325 97.460 147.785
Ecoparc 2 20.000 106.211 126.211
Ecoparc 3 - TMB 119.000 119.000
Ecoparc 4 69.062 69.062
Molins de Rei Selecció Fracció Inorgànica 11.703 11.703
Gavà - Voluminosos 6.527 6.527
Gavà Selecció envasos 6.871 6.871
Planta  d'Envasos Montcada 7.620 7.620

73.379 0 391.733 11.703 6.527 14.492 497.834

Neteja viària (NV) 67.206
Rebuig de deixalleries 37.588

Fraccions bàsiques no tractades 0 0 0 0 0 0 0

602.628

Capacitat disponible de tractament de rebuig
Valorització energètica de rebuig Ecoparc 3 - PVE 366.400

Ecoparc 4 (**) 130.791
Producció CSR 46.928
Abocador inerts 58.509
Total capacitat instal·lada amb instal·lacions actuals 602.628

0

(**) Dipòsit de Can Mata o destins alternatius gestionats pel concessionari.
(1) Els marges de capacitat són positius (+) i els dèficits, negatius (-)

TOTAL generació de rebuig i RESTA(*) infraestructures AMB

TOTAL marge / dèficit de tractament de rebuig

Total marge / dèficit de tractament primari (1)

TRACTAMENT DE REBUIG(*)

Generació de rebuig per plantes actuals i previstes

Rebuig de plantes actuals per fraccions i total

Altres residus específics

Gestió privada del Residu Voluminos

ANÀLISI DE NECESSITATS DE TRACTAMENT PRIMARI I DE REBUIG A L'ÀMBIT DE L'AMB. DADES 2015
2015 (ESCENARI ALT)

TRACTAMENT PRIMARI

Residus a tractar. Per fraccions i total.

Trituració i gestió privada del Residu vegetal



FORM FV RESTA FIRM RVOL ENVASOS TOTAL

Instal·lacions actuals i previstes EMSHTR
Torrelles Compostatge 4.500 800 5.300
Sant Cugat Compostatge 3.700 4.000 7.700
Ecoparc 1 100.000 160.000 260.000
Ecoparc 2 100.000 160.000 260.000
Ecoparc 3 - TMB 192.000 192.000
Ecoparc 4 75.000 350.000 425.000
Molins de Rei Selecció Fracció Inorgànica 17.605 17.605
Gavà - Voluminosos 1.480 72.520 74.000
Gavà Selecció envasos 24.000 24.000
Planta  d'Envasos Montcada 27.500 27.500

Capacitat total instalada 283.200 6.280 862.000 17.605 72.520 51.500 1.293.105

239.846 26.300 639.015 16.140 56.560 40.690 1.018.550

20.020 20.020
0

43.354 0 222.985 1.465 15.960 10.810 274.555

Torrelles Compostatge 1.562 1.562
Sant Cugat Compostatge 1.492 1.492
Ecoparc 1 46.463 97.460 143.923
Ecoparc 2 20.000 106.211 126.211
Ecoparc 3 - TMB 119.000 119.000
Ecoparc 4 57.157 57.157
Molins de Rei Selecció Fracció Inorgànica 11.703 11.703
Gavà - Voluminosos 6.527 6.527
Gavà Selecció envasos 6.871 6.871
Planta  d'Envasos Montcada 7.620 7.620

69.517 0 379.828 11.703 6.527 14.492 482.067

Neteja viària (NV) 62.878
Rebuig de deixalleries 37.588

Fraccions bàsiques no tractades 0 0 0 0 0 0 0

582.533

Capacitat disponible de tractament de rebuig
Valorització energètica de rebuig Ecoparc 3 - PVE 366.400

Ecoparc 4 (**) 110.696
Producció CSR 46.928
Abocador inerts 58.509
Total capacitat instal·lada amb instal·lacions actuals 582.533

0

(**) Dipòsit de Can Mata o destins alternatius gestionats pel concessionari.
(1) Els marges de capacitat són positius (+) i els dèficits, negatius (-)

Altres residus específics

TOTAL generació de rebuig i RESTA(*) infraestructures AMB

TOTAL marge / dèficit de tractament de rebuig

Rebuig de plantes actuals per fraccions i total

ANÀLISI DE NECESSITATS DE TRACTAMENT PRIMARI I DE REBUIG A L'ÀMBIT DE L'AMB. DADES 2015
2015 (ESCENARI MIG)

TRACTAMENT PRIMARI

Residus a tractar. Per fraccions i total.

Trituració i gestió privada del Residu vegetal
Gestió privada del Residu Voluminos

Total marge / dèficit de tractament primari (1)

TRACTAMENT DE REBUIG(*)

Generació de rebuig per plantes actuals i previstes



FORM FV RESTA FIRM RVOL ENVASOS TOTAL

Instal·lacions actuals i previstes EMSHTR
Torrelles Compostatge 4.500 800 5.300
Sant Cugat Compostatge 3.700 4.000 7.700
Ecoparc 1 100.000 160.000 260.000
Ecoparc 2 100.000 160.000 260.000
Ecoparc 3 - TMB 192.000 192.000
Ecoparc 4 75.000 350.000 425.000
Molins de Rei Selecció Fracció Inorgànica 17.605 17.605
Gavà - Voluminosos 1.480 72.520 74.000
Gavà Selecció envasos 24.000 24.000
Planta  d'Envasos Montcada 27.500 27.500

Capacitat total instalada 283.200 6.280 862.000 17.605 72.520 51.500 1.293.105

234.457 26.300 625.985 16.140 56.560 39.229 998.670

20.020 20.020
0

48.743 0 236.015 1.465 15.960 12.271 294.435

83% 419% 73% 92% 78% 76% 77%

Torrelles Compostatge 1.562 1.562
Sant Cugat Compostatge 1.492 1.492
Ecoparc 1 44.561 97.460 142.021
Ecoparc 2 20.000 106.211 126.211
Ecoparc 3 - TMB 119.000 119.000
Ecoparc 4 51.293 51.293
Molins de Rei Selecció Fracció Inorgànica 11.703 11.703
Gavà - Voluminosos 6.527 6.527
Gavà Selecció envasos 6.871 6.871
Planta  d'Envasos Montcada 7.620 7.620

67.615 0 373.964 11.703 6.527 14.492 474.301

Neteja viària (NV) 62.878
Rebuig de deixalleries 37.588

Fraccions bàsiques no tractades 0 0 0 0 0 0 0

574.768

Capacitat disponible de tractament de rebuig
Valorització energètica de rebuig Ecoparc 3 - PVE 366.400

Ecoparc 4 (**) 102.931
Producció CSR 46.928
Abocador inerts 58.509
Total capacitat instal·lada amb instal·lacions actuals 574.768

0

(**) Dipòsit de Can Mata o destins alternatius gestionats pel concessionari.
(1) Els marges de capacitat són positius (+) i els dèficits, negatius (-)

Rebuig de plantes actuals per fraccions i total

Altres residus específics

TOTAL generació de rebuig i RESTA(*) infraestructures AMB

TOTAL marge / dèficit de tractament de rebuig

Generació de rebuig per plantes actuals i previstes

ANÀLISI DE NECESSITATS DE TRACTAMENT PRIMARI I DE REBUIG A L'ÀMBIT DE L'AMB. DADES 2015

2015 (ESCENARI BAIX)

TRACTAMENT PRIMARI

Residus a tractar. Per fraccions i total.

Trituració i gestió privada del Residu vegetal
Gestió privada del Residu Voluminos

Total marge / dèficit de tractament primari (1)

% de capacitat necessària

TRACTAMENT DE REBUIG(*)



FORM FV RESTA FIRM RVOL ENVASOS TOTAL

ENT PRIMARI
Instal·lacions actuals i previstes EMSHTR

Torrelles Compostatge 4.500 800 5.30
Sant Cugat Compostatge 6.000 4.000 10.00
Ecoparc 1 100.000 160.000 260.00
Ecoparc 2 100.000 160.000 260.00
Ecoparc 3 - TMB 192.000 192.00
Ecoparc 4 75.000 350.000 425.00
Molins de Rei Selecció Fracció Inorgànica 17.605 17.60
Gavà - Voluminosos 1.480 72.520 74.00
Gavà Selecció envasos 24.000 24.00
Planta  d'Envasos Montcada 27.500 27.50

Capacitat total instalada 285.500 6.280 862.000 17.605 72.520 51.500 1.295.40

Residus a tractar. Per fraccions i total. 283.915 26.300 627.428 16.035 56.656 48.402 1.058.73

Trituració i gestió privada del Residu vegetal 20.020 20.02
Gestió privada del Residu Voluminos

Total marge / dèficit de tractament primari (1)
1.585 0 234.572 1.570 15.864 3.098 236.66

NT DE REBUIG(*)

Generació de rebuig per plantes actuals i previstes
Torrelles Compostatge 1.562 1.56
Sant Cugat Compostatge 2.419 2.41
Ecoparc 1 61.205 97.460 158.66
Ecoparc 2 20.000 106.211 126.21
Ecoparc 3 - TMB 119.000 119.00
Ecoparc 4 51.943 51.94
Molins de Rei Selecció Fracció Inorgànica 11.628 11.62
Gavà - Voluminosos 6.527 6.52
Gavà Selecció envasos 6.871 6.87
Planta  d'Envasos Montcada 7.620 7.62

Rebuig de plantes actuals per fraccions i total 85.187 0 374.614 11.628 6.527 14.492 492.44

Altres residus específics
Neteja viària (NV) 67.20
Rebuig de deixalleries 37.58

Fraccions bàsiques no tractades 0 0 0 0 0 0

597.24

Capacitat disponible de tractament de rebuig
Valorització energètica de rebuig Ecoparc 3 - PVE 357.01

Ecoparc 4 (**) 34.78
Biorefineries de segona generació 100 00

ANÀLISI DE NECESSITATS DE TRACTAMENT PRIMARI I DE REBUIG A L'ÀMBIT DE L'AMB. DADES 2016

TOTAL generació de rebuig i RESTA(*) infraestructures AMB

2016 (ESCENARI ALT)

Biorefineries de segona generació 100.00
CSR 46.92
Abocador inerts 58.50
Total capacitat instal·lada amb instal·lacions actuals 597.24

TOTAL marge / dèficit de tractament de rebuig

(**) Dipòsit de Can Mata o destins alternatius gestionats pel concessionari.
(1) Els marges de capacitat són positius (+) i els dèficits, negatius (-)



FORM FV RESTA FIRM RVOL ENVASOS TOTAL

Instal·lacions actuals i previstes EMSHTR
Torrelles Compostatge 4.500 800 5.300
Sant Cugat Compostatge 6.000 4.000 10.000
Ecoparc 1 100.000 160.000 260.000
Ecoparc 2 100.000 160.000 260.000
Ecoparc 3 - TMB 192.000 192.000
Ecoparc 4 75.000 350.000 425.000
Molins de Rei Selecció Fracció Inorgànica 17.605 17.605
Gavà - Voluminosos 1.480 72.520 74.000
Gavà Selecció envasos 24.000 24.000
Planta  d'Envasos Montcada 27.500 27.500

Capacitat total instalada 285.500 6.280 862.000 17.605 72.520 51.500 1.295.405

268.805 26.300 596.437 16.035 56.656 44.497 1.008.730

20.020 20.020
0

16.695 0 265.563 1.570 15.864 7.003 286.675

Torrelles Compostatge 1.562 1.562
Sant Cugat Compostatge 2.419 2.419
Ecoparc 1 55.872 97.460 153.332
Ecoparc 2 20.000 106.211 126.211
Ecoparc 3 - TMB 119.000 119.000
Ecoparc 4 37.997 37.997
Molins de Rei Selecció Fracció Inorgànica 11.628 11.628
Gavà - Voluminosos 6.527 6.527
Gavà Selecció envasos 6.871 6.871
Planta  d'Envasos Montcada 7.620 7.620

79.854 0 360.668 11.628 6.527 14.492 473.168

Neteja viària (NV) 67.206
Rebuig de deixalleries 37.588

Fraccions bàsiques no tractades 0 0 0 0 0 0 0

577.962

Capacitat disponible de tractament de rebuig
Valorització energètica de rebuig Ecoparc 3 - PVE 346.400

Ecoparc 4 (**) 26.125
Biorefineries segona generació 100.000
CSR 46.928
Abocador inerts 58.509
Total capacitat instal·lada amb instal·lacions actuals 577.962

TOTAL marge / dèficit de tractament de rebuig 0

(**) Dipòsit de Can Mata o destins alternatius gestionats pel concessionari.
(1) Els marges de capacitat són positius (+) i els dèficits, negatius (-)

TRACTAMENT PRIMARI

Residus a tractar. Per fraccions i total.

Trituració i gestió privada del Residu vegetal

Total marge / dèficit de tractament primari (1)

TRACTAMENT DE REBUIG(*)

Generació de rebuig per plantes actuals i previstes

Rebuig de plantes actuals per fraccions i total
Altres residus específics

TOTAL generació de rebuig i RESTA(*) infraestructures AMB

ANÀLISI DE NECESSITATS DE TRACTAMENT PRIMARI I DE REBUIG A L'ÀMBIT DE L'AMB. DADES 2016

Gestió privada del Residu Voluminos

2016 (ESCENARI MIG)



FORM FV RESTA FIRM RVOL ENVASOS TOTAL

Instal·lacions actuals i previstes EMSHTR
Torrelles Compostatge 4.500 800 5.300
Sant Cugat Compostatge 6.000 4.000 10.000
Ecoparc 1 100.000 160.000 260.000
Ecoparc 2 100.000 160.000 260.000
Ecoparc 3 - TMB 192.000 192.000
Ecoparc 4 75.000 350.000 425.000
Molins de Rei Selecció Fracció Inorgànica 17.605 17.605
Gavà - Voluminosos 1.480 72.520 74.000
Gavà Selecció envasos 24.000 24.000
Planta  d'Envasos Montcada 27.500 27.500

Capacitat total instalada 285.500 6.280 862.000 17.605 72.520 51.500 1.295.405

257.143 26.300 572.517 16.035 56.656 41.482 970.133

20.020 20.020
0

28.357 0 289.483 1.570 15.864 10.018 325.272

Torrelles Compostatge 1.562 1.562
Sant Cugat Compostatge 2.419 2.419
Ecoparc 1 51.756 97.460 149.216
Ecoparc 2 20.000 106.211 126.211
Ecoparc 3 - TMB 119.000 119.000
Ecoparc 4 27.233 27.233
Molins de Rei Selecció Fracció Inorgànica 11.628 11.628
Gavà - Voluminosos 6.527 6.527
Gavà Selecció envasos 6.871 6.871
Planta  d'Envasos Montcada 7.620 7.620

75.738 0 349.904 11.628 6.527 14.492 458.287

Neteja viària (NV) 67.206
Rebuig de deixalleries 37.588

Fraccions bàsiques no tractades 0 0 0 0 0 0 0

563.081

Capacitat disponible de tractament de rebuig
Valorització energètica de rebuig Ecoparc 3 - PVE 357.014

Ecoparc 4 (**) 630
Biorefineria de segona generació 100.000
CSR 46.928
Abocador inerts 58.509
Total capacitat instal·lada amb instal·lacions actuals 563.081

0

(**) Dipòsit de Can Mata o destins alternatius gestionats pel concessionari.
(1) Els marges de capacitat són positius (+) i els dèficits, negatius (-)

TOTAL generació de rebuig i RESTA(*) infraestructures AMB

TOTAL marge / dèficit de tractament de rebuig

Gestió privada del Residu Voluminos

ANÀLISI DE NECESSITATS DE TRACTAMENT PRIMARI I DE REBUIG A L'ÀMBIT DE L'AMB. DADES 2016

2016 (ESCENARI BAIX)

TRACTAMENT PRIMARI

Residus a tractar. Per fraccions i total.

Trituració i gestió privada del Residu vegetal

Total marge / dèficit de tractament primari (1)

TRACTAMENT DE REBUIG(*)

Generació de rebuig per plantes actuals i previstes

Rebuig de plantes actuals per fraccions i total
Altres residus específics
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DIRECCIÓ DE SERVEIS DE PREVENCIÓ I GESTIO DE RESIDUS/ DIRECCIÓ DE SERVEIS AMBIENTALS  
 

ESTUDI DE LA REVISIÓ DEL MODEL DE GESTIÓ METROPOLITÀ DESDE 
LA VESSANT TÈCNICA, ECONÒMICA I AMBIENTAL . 
 

13/03/2013 

 

1. INTRODUCCIÓ 
   

A petició de la Directora de Serveis Ambientals (Sra. Isabel Doñate) i del Director de Serveis de 

Prevenció o Gestió de Residus (Sr. Joan Miquel Trullols) es constitueix un grup de treball per a la  

definició d’ un pla alternatiu de baix cost per la gestió dels residus produïts en l’AMB. 

 

L’equip de treball està constituït per: 

 

Sra. Ana Romero (Tècnica de la Direcció de Serveis Ambientals). 

Sra. Eva Diaz-Mella (Tècnica de la Direcció de Serveis Ambientals). 

Sr. Joan Carles Fernández (Tècnic de la Direcció de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus). 

Sr. Emili Mas (Tècnic de la Direcció de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus). 

 

La premissa de partida és que el sistema definit ha de complir la normativa europea i ha de suposar 

una reducció important dels preus actuals de gestió i tractament de residus. 

 

També es fa una aproximació al balanç ambiental de cadascun dels escenaris definits d’acord a les 

categories establertes per la metodologia d’ACV (Anàlisi de Cicle de Vida) reconeguda per la pròpia 

Directiva Marc de Residus. 

 

Així mateix, s’inclou, com annex 5, un petit estudi de tots els contractes de les plantes metropolitanes 

de tractament de residus per tal de tenir en compte les possibles repercussions econòmiques que 

poden suposar el tancament total o parcial d’aquestes plantes. 
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2. NORMATIVA 
 

Es considera en el present estudi diferents conceptes contemplats en la normativa relativa als 

residus, fent una comparativa de la normativa europea, espanyola i catalana, la qual s’ha de 

complir. Així mateix també es fa referència a la Proposta de Decisió del Parlament Europeu i del 

Consell relativa al Programa General de Medi Ambient de l’UE fins el 2020. 

 

CONCEPTES 
EUROPA (Directiva  2008/98/CE, 
de 19 de novembre, sobre els  
residus) 

ESPANYA (Llei 22/2011, de 28 
de juliol, de residus i sòls 
contaminats) 

CATALUNYA (Decret legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus) 

JERARQUIA DE 
RESIDUS 

Art.4 
1. Prevenció; 
2. Preparació per a la reutilització; 
3. Reciclat; 
4. Altre tipus de valorització, per 
exemple, la valorització 
energètica; 
5. Eliminació. 
Si per aconseguir el millor resultat 
mediambiental global en 
determinats fluxos de residus fos 
necessari apartar-se d’aquesta 
jerarquia, es podrà adoptar una 
ordre diferent de prioritats prèvia 
justificació per un enfocament del 
cicle de vida sobre els impactes 
de la generació i gestió d’aquests 
residus, tenint en compte els 
principis generals de precaució i 
sostenibilitat a l’àmbit de la 
protecció mediambiental, viabilitat 
tècnica i econòmica, protecció 
dels recursos, així com el conjunt 
d’impactes mediambientals sobre 
la salut humana, econòmics i 
socials. 

Art. 8. Igual a la Directiva europea Art. 6 
1.El Govern ha d’elaborar un 
programa general de 
coordinació del conjunt 
d’accions necessàries per 
promoure: 
2. Reducció de la producció dels 
residus i llur perillositat. 
3. Reutilització dels residus. 
4. Reciclatge i altres formes de 
valorització material dels 
residus. 
5. Valorització energètica dels 
residus la recuperació dels 
quals es dugui a terme amb un 
alt nivell d’eficiència energètica, 
d’acord amb les MTD. 
6. La disposició del rebuig. 

RECOLLIDA 
SEPARADA/ 
PREPARACIÓ 
PER A LA 
REUTILITZACIÓ 

Art.10 
Els Estats membres adoptaran les 
mesures necessàries per garantir 
que tots els residus es sotmetin a 
operacions de valorització. 
 
Quan sigui necessari per acomplir 
l’establert anteriorment i per 
facilitar o millorar la valorització, 
els residus es recolliran per 
separat si resulta viable tècnica, 
mediambiental  i econòmicament, 
i no se barrejaran amb altres 
residus o materials amb propietats 
diferents.  
 

Art. 21 
Les autoritats ambientals en el 
seu respectiu àmbit competencial 
adoptaran mesures per fomentar 
un reciclat d’alta qualitat i, amb 
aquesta finalitat, s’establirà una 
recollida separada de residus, 
quan sigui tècnica, econòmica i 
mediambientalment factible i 
adequada, per acomplir els criteris 
de qualitat necessaris per als 
sectors de reciclat corresponents. 
Abans de 2015 haurà d’estar 
establerta una recollida separada 
per, al menys, els materials 
següents: paper, metalls, plàstic i 
vidre. 
Els sistemes de recollida 
separada existents es podran 
adaptar a la recollida separada 
dels materials abans esmentats. 
Es podrà recollir més d’un material 
en la mateixa fracció sempre que 
es garanteixi la seva adequada 
separació posterior i allò no 
suposa una pèrdua de la qualitat 
dels materials obtinguts ni un 

Art. 11 
Per a la recollida selectiva de 
residus s’han d’atendre les 
possibilitats de valorització 
d’aquests residus i, en tot cas, 
els condicionants que imposen 
les estructures i els sistemes 
actuals de gestió de les 
diferents categories de residus 
Sempre que sigui aconsellable 
el Govern pot acordar implantar 
sistemes de recollida selectiva 
per a determinades matèries o 
substàncies i fomentar-ne per a 
altres. 
Els municipis gaudeixen de la 
potestat de reglamentar la 
recollida selectiva dels residus 
municipals. 
Art. 53 
Tots els municipis han de 
prestar el servei de recollida 
selectiva de les diverses 
fraccions residuals, fent servir 
els sistemes de separació i 
recollida que s’hagin mostrat 
més eficients i que siguin més 
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increment de cost.  
 
Les autoritats ambientals 
promouran mesures que podran 
incloure en plans i programes de 
gestió de residus per a: 
a)Recollida separada de 
biorresidus per a destinar-los a 
compostatge o a la digestió 
anaeròbia en particular de la 
fracció vegetal, els biorresidus de 
grans generadors i els biorresidus 
generats en les llars. 
b)Compostatge domèstic i 
comunitari. 
c)El tractament de biorresidus 
recollits separadament de  
d) L’ús del compost produït a 
partir de biorresidus i 
ambientalment segur en el sector 
agrícola, la jardineria o la 
regeneració d’àrees degradades, 
en substitució d’altres esmenes 
orgàniques i fertilitzants minerals. 

adequats a les característiques 
de llur àmbit territorial 
El lliurament separat de residus 
orgànics s’ha de dur a terme 
d’acord amb el Pla de 
desplegament de la recollida 
selectiva de la fracció orgànica 
de l’àmbit territorial 
corresponent. 

REUTILITZACIÓ I 
RECICLAT 

Art. 11 
Abans de 2020, haurà 
d’augmentar-se com mínim fins el 
50% global del seu pes la 
preparació per a la reutilització i 
reciclat de residus de materials 
com, al menys, el paper, els 
metalls, el plàstic i el vidre dels 
residus domèstics i possiblement 
d’altres orígens en la mesura que 
aquests fluxos de residus siguin 
similars als residus domèstics; 
 

Art. 22 
El Govern i les autoritats 
ambientals hauran d’adoptar les 
mesures necessàries, mitjançant 
plans i programes de gestió de 
residus per garantir els següents 
objectius: 
1. Abans de 2020, la quantitat de 
residus domèstics i comercials 
destinats a la preparació per a la 
reutilització i el reciclatge per a les 
fraccions residuals de paper, 
metalls, vidre, plàstic, biorresidus i 
altres fraccions reciclables haurà 
d’arribar, en conjunt, com mínim el 
50% en pes. 
2. Abans de 2020, la quantitat de 
residus no perillosos  

PROGREMIC 

TRACTAMENT 
PREVI 

 Art.23 
Els residus hauran de ser 
sotmesos a tractament previ a la 
seva eliminació excepte quan el 
tractament dels mateixos no sigui 
tècnicament viable o no estigui 
justificat per raons de protecció de 
la salut humana i del medi 
ambient. 

Art. 16 
Només poden ser objecte de 
disposició del rebuig les 
fraccions residuals tractades 
prèviament. 

DIPÒSIT 
CONTROLAT 

 Art. 23 
Els residus hauran de ser 
sotmesos a tractament previ a la 
seva eliminació excepte quan el 
tractament dels mateixos no sigui 
tècnicament viable o no estigui 
justificat per raons de protecció de 
la salut humana i del medi 
ambient. 

Art. 16 
La disposició del rebuig se 
subjecta al principi general de 
limitació de les fraccions 
residuals no susceptibles de 
valorització. 
Només poden ser objecte de 
disposició del rebuig les 
fraccions residuals tractades 
prèviament. 
 

 
Proposta de Decisió del Parlament Europeu i del Consell relativa al Programa General de Medi Ambient de l’UE fins el 
2020: “Viure bé, respectant els límits del nostre planeta”. 

OBJECTIU DE L’UE 2020:  

L’UE ha d’arribar a ser una economia intel·ligent, sostenible i integradora. 
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OBJECTIU PRIORITARI NÚM. 2: CONVERTIR A L’UE EN UNA ECONOMIA HIPOCARBÒNICA, EFICIENT EN L’ÚS DELS 
RECURSOS, ECOLÒGICA I COMPETITIVA: 

1. Revisar-se els objectius actuals en matèria de prevenció, reutilització, reciclat, valorització i desviament dels residus als 
abocadors per avançar cap a una economia “circular” en la que els recursos s’utilitzin en cascada i s’eliminin gairebé per complet 
els residus romanents. 

2. El programa garantirà que per al 2020 els residus es gestionin de forma segura com recurs, els residus generats per càpita 
registrin un descens absolut, la recuperació d’energia es limiti als materials no reciclables i hagin deixat de dipositar-se en 
abocadors els materials compostables i reciclables. 

3. Per garantir els objectius 2020 els Estats Membres han d’executar íntegrament la legislació de residus de l’UE, aplicant la 
jerarquia de residus i el recurs efectiu a eines i mesures de mercat que garanteixin la supressió efectiva del dipòsit de residus en 
abocador, la limitació de la recuperació d’energia a materials no reciclables, el reciclat de residus com font principal i fiable de 
matèries primes per a l’UE, la gestió sense riscos dels residus perillosos i la reducció del volum generat. 

 

 

 

 

3. APROXIMACIÓ A L’IMPACTE AMBIENTAL  
 

Davant la definició d’escenaris resulta complex determinar impactes ambientals sense poder 

disposar de dades concretes relacionades amb l’energia i els materials, per tant, durant l’estudi es 

fa una aproximació considerant la metodologia ACV (Anàlisi de Cicle de Vida). 

 

S’ha optat per aquesta metodologia atès que l’article 4 de la Directiva  2008/98/CE, de 19 de 

novembre, sobre els  residus ja indica, en relació a la jerarquia: Si per aconseguir el millor resultat 

mediambiental global en determinats fluxos de residus fos necessari apartar-se d’aquesta 

jerarquia, es podrà adoptar una ordre diferent de prioritats prèvia justificació per un enfocament del 

cicle de vida sobre els impactes de la generació i gestió d’aquests residus, tenint en compte els 

principis generals de precaució i sostenibilitat a l’àmbit de la protecció mediambiental, viabilitat 

tècnica i econòmica, protecció dels recursos, així com el conjunt d’impactes mediambientals sobre 

la salut humana, econòmics i socials. 

 

Els paràmetres a estudiar són l’energia, matèries primeres, residus sòlids, emissions a l’atmosfera 

i emissions al medi aquàtic. Per a aquest estudi s’usa la metodologia ACV (EN ISO-14040), on es 

defineixen unes “categories d’impacte” determinades. Aquestes categories d’impacte (veure taula 

inferior) permeten comparar escenaris:  

 
CATEGORIA D’IMPACTE Descripció 
Esgotament de recursos abiòtics (ERA) No el consideren tots els models, però en el cas dels residus, que 

formen part del cicle dels materials, es considera clau. Una menor 
recuperació material penalitza aquest indicador relacionat amb 
l’extracció de matèries primeres. 

Potencial d’escalfament global (PEG) Emissió a l’aire de CFC, CO2, N2O, metà, diclormetà... 
 

Potencial d’acidificació (PA) Emissió a l’aire amoni, HCl, HF, NO, NO2, NOx, SO2, SOx  
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Potencial de destrucció d’ozó estratosfèric 
(PDOE) 

Emissió a l’aire de CFC, halons, HCFC,  

Potencial d’Eutrofització (PE) Emissió a l’aire de amoni, NO, NO2, NOx, P, etc. 
Emissió a l’aigua de NH3, NH4+, fosfats, ... 

Potencial de formació de partícules en 
suspensió (PFPS) 

Emissió a l’aire de PFPS 

INDICADORS  
Consum d’energia (CE) Balanç d’energia.  
Producció de residus (PR) Balanç de matèria.  

 
En el cas dels escenaris establerts, els impactes ambientals que es definiran són totalment 

aproximats ja que NO es disposa de: 

 

- Fluxos de transport 

- Balanços materials ni balanços d’energia 

 

Per obtenir l’aproximació a l’impacte ambiental, es generen doncs una sèrie d’hipòtesis per cada 

escenari definit i es comparen amb l’escenari 0 (actual) per tal d’ordenar els escenaris en funció 

del seu impacte ambiental. 

 

S’han tingut en compte els resultats de l’estudi Proposta de tractaments pels combustibles derivats 

de residus (CDR) a partir d’un balanç ambiental (AMB, març 2011) a l’hora de comparar l’impacte 

potencials de les diferents vies de valorització energètica. 
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4.  ESCENARI ACTUAL  

4.1 Introducció 
 

El model de gestió actual considera la recollida i gestió de cinc fraccions (Envasos, Vidre, P/C, 

FORM i RESTA). El tractament de la FORM i la RESTA suposen més del 60% dels pressupost de 

la divisió de residus de l’AMB i per tant es on es considera que hi ha mes recorregut a realitzar. 

Altres departaments estan realitzant optimitzacions en la gestió de les deixalleries, residus 

voluminosos,etc, que no es consideraran en el present. 

 

L’esquema de fluxos del model actual de gestió és el següent: 

 

 

  

En funció de la tipología de material es segueixen les següents etapes: 

 

 FORM (M. Orgànica):  Tot i que, cada planta de compostatge o ecoparc té les seves 
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particularitats, l’esquema més complex correspon a l’ECO I i inclou les següent etapes:  

 

Tractament mecànic+ Tractament humit+ Digestió anaeròbia+ Centrifugació+ Compostatge.  

 

 RESTA. Aquesta fracció es tracta seguint el següent esquema: 

 

Tractament mecànic+ tractament biològic aerobi+ afinatge 

 

 ENVASOS. Es gestionen en plantes d’envasos que disposen de tractaments mecànics.  

 

 PAPER i VIDRE: Es gestionen per gestors autoritzats. 

 

 

4.2 Ratis recuperació 
 

El nivel de recuperació de materials assolit es del 31% en l’any 2012.  

 

4.3 Quantitats gestionades per fraccions 
 

La previsió d’evolució en la generació segons els objectius fixats en el PMGRM 2009-16 son els 

següents: 

  OBJECTIUS DE VALORITZACIÓ   

Any MO P/C VIDRE ERE ALTRES RESTA 

2011 208.088 103.775 54.481 51.822 116.599 971.300 

2012 217.171 118.794 57.050 50.339 113.263 889.905 

2013 227.907 134.049 60.041 48.928 110.087 824.953 

2014 240.335 149.892 63.471 48.049 108.109 770.850 

2015 254.767 166.776 67.426 47.658 107.230 725.616 

2016 271.615 185.192 72.019 47.738 107.411 687.817 

 

Dins la partida RESTA hi ha una quantitat de 60.000 t/any que corresponen a neteja viària i que es 

gestiona directament a Dipòsit Controlat. 
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4.4 Costos  
 

Considerarem en els costos totals els associats a la seva recollida i els costos de tractament dels 

residus.  

 

Costos de recollida 

 

Per a la determinació dels costos de recollida partirem del costos actuals de l’ajuntament de 

Barcelona. En el pressupost per a l’any 2011 la despesa assignada en concepte de recollida de 

residus es de 98.539.000 €. Tenint en compte la quantitat generada a Barcelona l’any 2011 

(799.006 t), això implica un cost unitari de 123 €/t. 

 

Cost de tractament 

 

El cost de tractament el calcularem a partir del pressupost 2012 per a la gestió de Envasos, FORM 

i RESTA i en funció de les tones tractades l’any 2011. Això suposa: 

    PRESSUPOST 2012 

PLANTA Explotació CANON 

ECO 1   29.470.000 2.315.871 

ECO 2   22.250.000 3.439.150 

PIVR   23.711.000 

ECO 4   19.669.000 

PC TORRELLES 505.177 

PC SANT CUGAT 566.757 

GAVA-ENVASOS 4.877.900 

MONTCADA-ENVASOS 2.987.337 

MOLINS DE REI 2.679.936 

  

SUBTOTAL   112.472.128 70% 

  95 €/Tm 

    35 €/hab 

  

TOTAL PRESSUPOST 161.359.356 € 

  107 €/Tm 

    39 €/hab 

 

Per tant el cost associat al tractament estaria al voltant de 107 €/t. 
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5. MODELS DE GESTIÓ 
 

 

En el decurs d’aquest estudi plantejarem tres possibles escenaris: 

 

 Escenari 1. Consisteix en un primer esglaó de reducció de costos OPTIMITZANT l’esquema  

de gestió actual e incorporant noves solucions de tractament de les fraccions. 

 

 Escenari 2. Escenari on es preveu la opció de tractament amb la MÀXIMA REDUCCIÓ de 

costos de tractament. 

 

 Escenari 3. En el mateix es planteja la possibilitat de gestionar via valorització energètica la 

major part de la fracció RESTA. Per a poder-lo portar a terme es construiria una nova 

instal·lació de valorització energètica addicional de 450.000 t/any. 

 

Es consideren com a capacitat de les instal·lacions disponibles actuals: 

 

  RESTA FORM ENVASOS 

 PC Torrelles  4.500  

 PC Sant Cugat  7.000  

 PE Gavà   24.000 

INSTAL·LACIONS PE. Montcada   27.000 

METROPOLITANES ECO 1 200.000 100.000  

 ECO 2 200.000 100.000  

 PIVR- TMB 192.000   

 PIVR- PVE  360.000  

 ECO 4  350.000 75.000  

NO METROPOL MATARÓ- 2 forns  40.000  

(disponibilitat) MATARÓ-3 forns  120.000  

PC: Planta compostatge  PE: Planta envasos   PIVR: Planta Integral Valorització Residus  

 

Els preus considerats en el desenvolupament d’aquest estudi no inclouen l’IVA i prenen de base 

els preus disponibles 2012 per a les diverses instal·lacions. En alguns casos (instal·lacions encara 

no disponibles) s’han hagut de fer previsions. Els preus considerats de gestió son: 
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 ECO I: Tenint en compte el pressupost 2012 (29.470.000) per la explotació de 

FORM+RESTA (245.000 t/any) resulta un preu unitari de 120 €/t. La gestió del rebuig 

suposa 37 €/t. 

 

 ECO II: El preus considerats en aquest ecoparc son de 65.84 €/t per la FORM i de 93.37 €/t 

per a la RESTA. Amb total el pressupost augmenta fins a 22.250.000 €. La gestió del 

rebuig suposa 39 €/t. 

 

 PIVR: El pressupost considerat en aquesta instal·lació es de 23.711.000 €. En aquest 

partida s’inclou tant el cost de tractament de la RESTA en el TMB com la part de RESTA i 

rebuig de la TMB tractada en la PVE. Tenint en compte que es tracten en global 192.000 

t/any (RESTA en TMB) i de 111.403 t/any (RESTA directa a PVE). Per tant el cost global 

es de 78.15 €/t. La gestió del rebuig de la planta biològica suposa 31 €/t. 

 

 ECO IV: El pressupost es de 19.669.000 € i si considerem una quantitat de 300.000 t/any de 

RESTA el cost unitari augmentaria fins a 65.6 €/t. La gestió del rebuig suposa 32 €/t. 

 

 PC Torrelles: La planta disposa d’un pressupost de 501.766€ per a tractar 4.500 t/any de 

FORM el que suposa 111.5 €/t. 

 

 PC Sant Cugat: El pressupost té una capacitat de 7.600 t/any i el pressupost de l’any 2012 

és de 566.757 € lo que suposa per a cada tona de FORM 73.2 €/t.  

 

 PVE Mataró. Es disposa actualment d’una capacitat de tractament de 40.000 t/any que es 

preveu que pugui augmentar fins a 120.000 t/any amb la construcció del tercer forn. El 

preu és de 56 €/t (43 cànon+7 transport +6 cànon ARC). 

 

 PVE nova instal·lació. Aquest instal·lació de 450.000 t/any presentaria uns costos 

d’amortització de 95 €/t i uns costos d’explotació de 15 €/t, resultant un total de 110 €/t.  

 

 Dipòsit Controlat. Es considera com a referència els costos associats a la disposició en el 

DC de Hostalets de Pierola que son de 81 €/t (51 €/t cànon+ 7 €/t transferència+ 11 €/t 

transport + 12€/t cànon ARC). 

 

 



 

11 

 

6. ESCENARI 1 

6.1 Introducció 
 

Es plantegen dins d’aquest escenari dos possibilitats en funció de si es realitza la recollida 

segregada de la fracció orgànica en origen (FORM). 

 

6.2 Escenari 1 amb FORM 
 

6.2.1 Introducció 

 

En aquesta primera versió es planteja un model de recollida similar a l’actual i la gestió s’optimitza 

tot i seguint els següent esquema: 
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Les principals modificacions respecte a l’esquema original són: 

 

LINEA ACTUACIO REPERCUSIO 

FORM Codigestió residus agroalimentaris Increment producció electricitat 

 Higienització digestat  Reducció costos per tancament línea biològica aeròbia  

RESTA Tractament MOR per DA Increment producció electricitat 

 Tractament MOR per hidròlisi enzimàtica Producció etanol 

GENERAL Producció CSR+, CSR i CDR Reducció costos gestió rebuigs 

 

El model plantejat suposaria el tancament de les plantes de compostatge (PC Torrelles i PC 

S.Cugat) i la planta de separació de Molins de Rei.  

 

 

6.2.2 Ratis de recuperació de materials  

 

L’escenari plantejat no suposa cap modificació dels ratis de recuperació respecte a l’escenari 

actual. 

 

6.2.3 Quantitats gestionades per fraccions  

 

La gestió prevista per fraccions es: 

 

 

 

 

6.2.4 Costos finals previstos 

 

Vegi’s en annex 1 els estalvis e inversions previstos del model de l’escenari 1. En comparació amb 

l’escenari actual tindríem: 

 COST 

 RECOLLIDA** TRACTAMENT** REBUIG** TOTAL** 

ESCENARI 0 (ACTUAL) 123 €/t 71 €/t 36 €/t 230 €/t 

ESCENARI 1 (OPTIMITZACIÓ) 123 €/t 61 €/t 16 €/t 200 €/t 

** per el nivell d’hipòtesis considerades poden haver diferencies de +- 10€/Tm. 
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Per tant s’aconsegueix una reducció del 29% en el cost de tractament i gestió del rebuig i d’un 

13% en el total de costos. 

 
 

6.2.5 Impacte ambiental 

 

Hipòtesis  respecte l’escenari 0 o actual: 

 

- La deposició controlada passa a ser residual i limitada a rebuig no combustible  

- La valorització energètica de RESTA és 0 

- El compostatge aerobi és 0 atès que deixen d’operar les línies biològiques aeròbies ECO1, 

ECO2, ECO4 i plantes de Torrelles de Llobregat i Sant Cugat 

- Augmenta la digestió anaeròbia (100% de la FORM + un % de MOR) 

- Es produeix biocombustible (etanol) 

- Es produeix CSR+, CSR (amb la subsegüent producció d’etanol), CDR 

 
CATEGORIA D’IMPACTE Tendència esperada 
Esgotament de recursos abiòtics 
(ERA) 

Sense variació respecte l’escenari actual: es manté la recuperació material. 

Potencial d’escalfament global 
(PEG) 

Disminució: en l’escenari augmenta la DA (transformació de CH4 a biogàs) i baixa el 
compostatge (emissor de CO2) i es produeix fertilitzant (fixació de C al sòl) No es tenen en 
compte les emissions evitades en altres instal·lacions per la venda de combustibles que 
encara afavoririen més aquest indicador.. 

Potencial d’acidificació (PA) Augment: augment del destí en processos waste-to-energy emissors de compostos 
sulfurats, etc. en comparació amb escenari actual (deposició controlada + aplicació al sòl + 
valorització energètica).

Potencial de destrucció d’ozó 
estratosfèric (PDOE) 

Augment: augment de capacitat destinada a processos waste-to-energy emissors de 
compostos halogenats, etc. 

Potencial d’Eutrofització (PE) Disminució: limitació rebuig combustible a deposició controlada. 
INDICADORS  
Consum d’energia (CE) A priori es preveu una disminució del consum atès que deixen d’operar instal·lacions i que 

els tractaments de VE dels CDR/CSR pertanyen a instal·lacions externes a l’AMB que 
quedarien fora dels límits del sistema ACV estudiat. Per altra banda, es preveu un augment 
de la producció d’energia (per augment de la VE).  

Producció de residus (PR) No aplica.  

 

RESUM 1 Escenari amb balanç ambiental POSITIU, major que el de l’escenari 0 o actual (es 

manté la recuperació material), hi ha una important reducció del PEG. 
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6.3 Escenari 1 sense FORM 
 

6.3.1 Introducció 

Es planteja un model de recollida en el que es deixa de separar la fracció FORM. L’esquema de 

gestió quedaria: 

Recuperació material: 27% ( reducció de la recuperació en un 9,7% per desaparició recollida 

de FORM.) 

 

 

Les principals modificacions respecte a l’esquema original són: 

LINEA ACTUACIO REPERCUSIO 

FORM Aturada línies de tractament Reducció costos 

RESTA Tractament MOR per DA Increment producció electricitat 

 Codigestió residus agroalimentaris Increment producció electricitat 

 Tractament MOR per hidròlisi enzimàtica Producció etanol 

GENERAL Producció CSR+, CSR i CDR Reducció costos gestió rebuigs 

 

El model plantejat suposa el tancament de les plantes de compostatge (PC Torrelles i PC Sant 

Cugat) i la planta de separació de Molins de Rei.  
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6.3.2 Ratis de recuperació de materials  

 

L’escenari plantejat implica una reducció de recollida segregada de la FORM el que redueix els 

actuals ratis de recollida segregada en un 9,7%. 

 

 

6.3.3 Quantitats gestionades per fraccions  

 

La gestió prevista per fraccions seria: 

 

 

 

6.3.4 Costos previstos 

 

Vegi’s en annex 2 els estalvis e inversions previstos del model de l’escenari 1B. En comparació 

amb l’escenari actual tindríem: 

 COST 
 RECOLLIDA** TRACTAMENT** REBUIG** TOTAL** 
ESCENARI 0 (ACTUAL) 123 €/t 71 €/t 36 €/t 230 €/t 

ESCENARI 1B  
(OPTIMITZACIÓ sense FORM) 

109 €/t 61 €/t 18 €/t 189 €/t 

** per el nivell d’hipòtesis considerades poden haver diferencies de +- 10€/Tm. 

 
Per tant s’aconsegueix una reducció del 26% en el cost de tractament i gestió del rebuig, i d’un 

18% en el total. 

 

6.3.5 Impacte ambiental 

 

Hipòtesis respecte l’escenari 0 o actual: 

- No es genera cap aplicació al sòl a partir de FORM 

- La deposició controlada passa a ser residual i limitada a rebuig no combustible  

- Existeix VE de RESTA+MO.  

- El compostatge aerobi és 0  

- Respecte l’escenari actual augmenta la digestió anaeròbia tot i que es tracta de RESTA+MO 

- Es produeix un biocombustible (etanol) 
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- Es produeix CSR+, CSR (amb la subsegüent producció d’etanol), CDR 

- A dipòsit es destina rebuig no combustible i sense MO 

 

CATEGORIA D’IMPACTE Tendència esperada 
Esgotament de recursos abiòtics 
(ERA) 

Augment: baixa la recuperació material per desaparició RS FORM. 

Potencial d’escalfament global 
(PEG) 

Augment: tot i que respecte l’escenari actual augmenta la DA (transformació de CH4 a 
biogàs) i no hi ha compostatge (emissor de CO2), també augmenta la VE de RESTA+MO 
(en els models ACV també es consideren les emissions biogèniques). No es tenen en 
compte les emissions evitades en altres instal·lacions per la venda de combustibles.

Potencial d’acidificació (PA) Augment: augment del destí en processos waste-to-energy emissors de compostos 
sulfurats, etc. en comparació amb escenari actual. 

Potencial de destrucció d’ozó 
estratosfèric (PDOE) 

Augment: augment de capacitat destinada a processos waste-to-energy emissors de 
compostos halogenats, etc.

Potencial d’Eutrofització (PE) Disminució: limitació deposició controlada a rebuig combustible. 
INDICADORS  
Consum d’energia (CE) A priori es preveu una disminució del consum atès que deixen d’operar instal·lacions i que 

els tractaments de VE dels CDR/CSR pertanyen a instal·lacions externes a l’AMB que 
quedarien fora dels límits del sistema ACV estudiat. Per altra banda, es preveu un augment 
de la producció d’energia (per augment de la VE).  

Producció de residus (PR) No aplica.  

 
 
RESUM ESCENARI 1B Escenari amb balanç ambiental NEGATIU, major que el de l’escenari 0 o actual, per la 

disminució de la recuperació material (recursos abiòtics) i l’augment del PEG 

(emissions de GEH de la VE). 

 

 

6.4 Conclusions 
 

Els punts forts de l’escenari són:  

1- En l’escenari 1 no es trenca el model actual de recollida i tractament amb el que es limita els 

riscos de les transicions tecnològiques. 

2- Es simplifica la operativa dels ecoparcs eliminant la etapa biològica aeròbia. 

3- Es dona una solució al problema del bioestabilitzat. 

4- Es redueixen les despeses d’explotació. 

5- Es redueixen els impactes de les instal·lacions actuals. 

6- Es redueix la dependència del DC. 

7- Es garantitza la viabilitat i continuïtat del model ecoparc. 

8- Es manté el nivell de recuperació i augmenta la recuperació que abans rebien destins 

finalistes amb la producció de CDR, CSR i CSR+. 

9- Es presenten dues alternatives de gestió dels punts innovadors a fi de limitar-ne la 

dependència d’una tecnologia. 
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7. ESCENARI 2 
 

7.1 Definició escenari 
 

Es proposa un escenari en el que es pretén simplificar la recollida i gestió de residus segons el 

següent esquema:  

 

Recuperació material: 24% (reducció de la recuperació en un 12% per desaparició RS FORM 

i disminució de la recuperació material en ecoparcs.) 

 

 

Les principals modificacions respecte a l’esquema original són: 

LINEA ACTUACIO REPERCUSIO 

RECOLLIDA S’elimina la recollida de FORM Reducció costos de recollida 

RESTA Nomes opera línea tromel separació de fraccions Reducció costos ecoparcs 

GENERAL Gestió en abocadors del rebòs tromel  Reducció costos gestió rebuigs 

 Gestió en incineradora de la MOR Compliment Directiva 
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El model plantejat suposa el tancament de les plantes de compostatge (PC Torrelles i PC S.Cugat) 

i la planta de separació de Molins de Rei.  

 

7.2 Ratis de recuperació de materials 
 

L’escenari plantejat suposa una reducció en els ratis de recollida degut a la no separació de la 

FORM i la no separació de recuperables en els ecoparcs. Aquets fet suposaria basant-nos en les 

dades 2011 una reducció del 12% en els ratis de recuperació.  

 

7.3 Quantitats gestionades per fraccions  
La gestió prevista per fraccions és: 

 

 

7.4 Costos finals previstos 
Els estalvis i costos previstos del model de l’escenari 2 serien: 

 COST 

 RECOLLIDA** TRACTAMENT** REBUIG** TOTAL** 

ESCENARI 0 (ACTUAL) 123 €/t 71 €/t 36 €/t 230 €/t 

ESCENARI 2 (MINIM COST) 109 €/t 50 €/t 39 €/t 198 €/t 

** per el nivell d’hipòtesis considerades poden haver diferencies de +- 10€/Tm. 

 

Per tant s’aconsegueix una reducció del 17% en el cost de tractament i gestió del rebuig  i d’un 

14% en el total. 

 

7.5 Impacte ambiental  

 

Hipòtesis respecte l’escenari 0 o actual: 

 

- No es genera cap aplicació al sòl a partir de FORM 
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- Augmenta la fracció de carboni biogènic en la composició del residu destinat a VE i 

probablement també la de materials que ja no es recuperen en ecoparcs (tot i que es 

contempli el destí de deposició controlada). 

- Tot i que la deposició controlada es limita a rebuig, aquest pot tenir contingut en MOR. 

- Respecte l’escenari actual deixa d’existir digestió anaeròbia i el compostatge 

 

 
CATEGORIA D’IMPACTE Tendència esperada 
Esgotament de recursos abiòtics 
(ERA) 

Augment (): baixa la recuperació material per desaparició RS FORM i disminució 
recuperació materials en ecoparcs,

Potencial d’escalfament global 
(PEG) 

Augment (): per inexistència de DA i per augment de capacitat de  VE(que a més 
recull el flux de FORM, incrementant les emissions). 

Potencial d’acidificació (PA) Augment (): augment del destí en processos waste-to-energy emissors de compostos 
sulfurats, etc. en comparació amb escenari actual amb major recuperació material.

Potencial de destrucció d’ozó 
estratosfèric (PDOE) 

Augment (): augment de capacitat destinada a processos waste-to-energy emissors de 
compostos halogenats, etc. amb major recuperació material.

Potencial d’Eutrofització (PE) Augment: Possible MOR a deposició controlada. 
INDICADORS  
Consum d’energia (CE) A priori es preveu una disminució del consum atès que deixen d’operar instal·lacions i es 

simplifica molt el tractament. Tot i que es preveu un augment de la producció d’energia (per 
augment de la VE), caldria veure com queda el balanç final atès que la recuperació material 
es veu molt disminuïda. 

Producció de residus (PR) No aplica.  

 

 

RESUM ESCENARI 2 Escenari amb balanç ambiental NEGATIU, major que el de l’escenari 0 o actual i que 

els dels escenaris 1 i 1B, per la disminució de la recuperació material (recursos 

abiòtics), l’augment del PEG (emissions de GEH de la VE) i l’augment d’emissions.  

 

 

7.6 Conclusions 

 

Els punts forts de l’escenari són: 

1- Es redueix la complexitat tècnica del sistema actual. 

2- Es dona una solució al problema de la MOR. 

3- Es redueixen les despeses d’explotació. 

4- Es redueixen els impactes de les instal·lacions actuals. 
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8. ESCENARI 3 

8.1 Definició escenari 
 

Es plantegen dins d’aquest escenari dues possibilitats en funció de si es manté o no la recollida en 
segregada de la fracció orgànica.   
 

8.2 Escenari 3 amb FORM. 
 

8.2.1 Introducció 

 
En aquest escenari es preveu la gestió de les diverses fraccions potenciant la valorització 
energètica i sense modificar la recollida de les cinc fraccions:  
 
Recuperació material: 34% (reducció de la recuperació en un 2,6% per disminució de la 
recuperació material en ecoparcs). 
 
 

 

Aquest escenaris suposa l’aturada de tots els ecoparcs, plantes de compostatge i la planta de 
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triatge de Molins de Rei.  

 

Tota la Resta es gestionaria mitjançant les plantes de valorització energètica de Sant Adrià, Mataró 

i una nova instal·lació de 450.000 t/any que es construiria en l’àrea metropolitana. 

 

8.2.2 Ratis de recuperació de materials 

 

L’escenari plantejat suposa una reducció en els ratis de recollida degut a la no separació de 

recuperables en els ecoparcs. Aquets fet suposaria basant-nos en les dades 2011 una reducció de 

2,6% en els ratis de recuperació.  

 

 

8.2.3 Quantitats gestionades per fraccions  

 

La gestió prevista de les fraccions seria: 

 

 

 

 

8.2.4 Costos previstos  

 

Vegi’s en annex 3 els estalvis i costos previstos del model de l’escenari 3. En comparació amb 

l’escenari actual tindríem: 

 COST 

 RECOLLIDA** TRACTAMENT** REBUIG** TOTAL** 

ESCENARI 0 (ACTUAL) 123 €/t 71 €/t 36 €/t 230 €/t 

ESCENARI 3 VAL. ENERG 123 €/t 66 €/t 4 €/t 194 €/t 

** per el nivell d’hipòtesis considerades poden haver diferencies de +- 10€/Tm. 

 

Per tant s’aconsegueix una reducció del 34% en el cost de tractament i gestió del rebuig, i d’un 

16% en el total. 
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8.2.5 Impacte ambiental 

 

Hipòtesis respecte l’escenari 0 o actual: 

 

- El compostatge aerobi és 0  

- Augmenta la digestió anaeròbia (100% de la FORM) 

- Es produeix fertilitzant  

- No existeix pre-tractament de la RESTA previ a la seva deposició ni VE: La deposició 

controlada pot contenir MO + Pot augmentar la fracció de carboni biogènic en la 

composició del residu destinat a VE  

 

 
CATEGORIA D’IMPACTE Tendència esperada 
Esgotament de recursos abiòtics 
(ERA) 

Augment (): baixa la recuperació material en ecoparcs (tot i que l’índex de recuperació es 
manté similar a l’actual). 

Potencial d’escalfament global 
(PEG) 

Augment ():per augment de la capacitat de VE.  

Potencial d’acidificació (PA) Augment (): augment del destí en processos waste-to-energy emissors de compostos 
sulfurats, etc. en comparació amb escenari actual amb major recuperació material. 

Potencial de destrucció d’ozó 
estratosfèric (PDOE) 

Augment (): augment de capacitat destinada a processos waste-to-energy emissors 
de compostos halogenats, etc. amb major recuperació material. 

Potencial d’Eutrofització (PE) Augment (): Possible MOR a deposició controlada. 
INDICADORS  
Consum d’energia (CE) A priori es preveu una disminució del consum atès que deixen d’operar instal·lacions i es 

simplifica molt el tractament. Tot i que es preveu un augment de la producció d’energia molt 
important (per augment de la VE), caldria veure com queda el balanç final atès que la 
recuperació material es veu disminuïda.  

Producció de residus (PR) No aplica.  

 

RESUM ESCENARI 3 Escenari amb balanç ambiental NEGATIU, major que el de l’escenari 0 o actual, 

especialment per l’augment del PEG (emissions de GEH de la VE i possiblement 

també en DC.).  

Es situaria per darrera de l’escenari 1. 
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8.3 Escenari 3 sense FORM. 
 

8.3.1 Introducció 

 

En aquest escenari es preveu no recollir de forma separada la fracció orgànica. L’esquema de 

gestió seria:  

 

Recuperació material: 24% (reducció de la recuperació en un 12,3% per disminució de la 

recuperació material en ecoparcs i desaparició recollida de FORM.) 

 

 

En aquest nou escenaris es pararien tots els ecoparcs, plantes de compostatge i la planta de 

triatge de Molins de Rei.  

 

Tota la Resta es gestionaria mitjançant les plantes de valorització energètica de Sant Adrià, 

Mataró, en la nova instal·lació VE de 450.000 t/any i la resta en el dipòsit controlat. 
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8.3.2 Ratis de recuperació de materials 

 

L’escenari plantejat suposa una reducció en els ratis de recollida degut a la no separació en origen 

de la FORM ni de recuperables en els ecoparcs. Aquets fet suposaria basant-nos en les dades 

2011 una reducció de 12,3% en els ratis de recuperació.  

 

 

8.3.3 Quantitats gestionades per fraccions  

La gestió prevista de les fraccions serà: 

 

 

 

8.3.4 Costos previstos  

 

Vegi’s en annex 3 els estalvis e costos previstos del model de l’escenari 3B. En comparació amb 

l’escenari actual tindríem: 

 COST 

 RECOLLIDA** TRACTAMENT** REBUIG** TOTAL** 

ESCENARI 0 (ACTUAL) 123 €/t 71 €/t 36 €/t 230 €/t 

ESCENARI 3B  

(VAL. ENERG sense FORM) 

109 €/t 71 €/t 13 €/t 194 €/t 

** per el nivell d’hipòtesis considerades poden haver diferencies de +- 10€/Tm. 

 

Per tant s’aconsegueix una reducció del 21% en el cost de tractament i gestió del rebuig, i d’un 

16% en el total. 
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8.3.5 Impacte ambiental 

 

Hipòtesis respecte l’escenari 0 o actual: 

- No es genera cap aplicació al sòl a partir de FORM 

- Augmenta de manera molt important la fracció de carboni biogènic en la composició del 

residu destinat a VE  

- No existeix pre-tractament de la RESTA previ a la seva deposició ni VE.  

- Respecte l’escenari actual deixa d’existir digestió anaeròbia i el compostatge. 

 

CATEGORIA D’IMPACTE Tendència esperada 
Esgotament de recursos abiòtics 
(ERA) 

Augment (): baixa la recuperació material en ecoparcs i desaparició RS de FORM 

Potencial d’escalfament global 
(PEG) 

Augment (): per inexistència de DA, per VE de MOR, per augment de la capacitat 
de VE.  

Potencial d’acidificació (PA) Augment (): augment del destí en processos waste-to-energy emissors de 
compostos sulfurats, etc. en comparació amb escenari actual amb major recuperació 
material. 

Potencial de destrucció d’ozó 
estratosfèric (PDOE) 

Augment (): augment de capacitat destinada a processos waste-to-energy emissors 
de compostos halogenats, etc. amb major recuperació material. 

Potencial d’Eutrofització (PE) Augment: Possible MOR a deposició controlada. 
INDICADORS  
Consum d’energia (CE) Fluxos de transport similars als actuals però fort augment de la VE (caldria valorar 

producció energia tèrmica i elèctrica a partir de la VE).A priori es preveu una disminució del 
consum atès que deixen d’operar instal·lacions i es simplifica molt el tractament. Tot i que 
es preveu un augment de la producció d’energia molt important  (per augment de la VE), 
caldria veure com queda el balanç final atès que la recuperació material es veu molt 
disminuïda.  

Producció de residus (PR) No aplica.  

 
RESUM ESCENARI 3B Escenari amb balanç ambiental NEGATIU, major que el de l’escenari 

0 o actual i la resta d’escenaris, especialment per l’augment del PEG 

(emissions de GEH de la VE i possiblement també en DC), però 

també per la menor recuperació material.  

8.4 Conclusions 
 

Els punts forts d’aquests dos escenaris són: 

1- Es redueix la complexitat tècnica del sistema actual. 

2- Son dos escenaris més robustos.  

3- Es dona una solució al problema de la MOR. 

4- Tot i augmentar-se les despeses d’explotació es compensen sobradament amb la reducció 

de les despeses de la gestió del rebuig. 

5- Es redueixen els impactes de les instal·lacions actuals. 
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9.   CONCLUSIONS 
 

En l’actual estudi es plantegen les possibles opcions de minimització de costos en la recollida i 

tractament de les fraccions RESTA_FORM_ENVASOS_P/C_VIDRE. Els costos actuals són 

superiors en el concepte recollida (123 €/t) que en el tractament d’aquestes fraccions (107 €/t). 

 

S’ha procedit a fer un estudi de tres possibles escenaris i dues subvariants i se n’ha valorat els 

costos d’explotació. Les principals conclusions són: 

 

 L’estudi s’ha desenvolupat a partir de l’anàlisi de les tres línies de gestió dels residus: la 

recollida i transport (competència dels ajuntaments metropolitans), el tractament i la gestió 

del rebuig (competència de l’AMB). 

 

 Els escenaris que suposen una rebaixa dels costos de recollida s’han plantejat en 

l’eliminació de la recollida de la fracció orgànica (FORM), la qual suposa però 

incompliment de la normativa catalana. Aquests escenaris permeten una reducció d’un 

12% dels costos de recollida, però també un increment dels costos de tractament i gestió 

del rebuig.. 

 

 L’optimització del sistema actual de gestió (escenari 1), permet arribar a reduir els costos de 

tractament i gestió del rebuig en un 29%, suposant, a més, els millors ratis de RS, així 

com l’únic escenari on es dóna compliment a tota la normativa. També minimitza la 

deposició del rebuig a Dipòsit Controlat. El cost total (recollida, tractament i gestió del 

rebuig) es redueix un 13%. 

 
 A l’escenari 2 (deixar de recollir FORM, tractament amb només tromels de separació de la 

MOR,  gestió d’aquesta a PVE i rebuig en DC) tot i aconseguir els costos més baixos de 

tractament (reducció de més d’un 29% respecte l’actual), l’increment dels costos de gestió 

de rebuig i els costos associats a la parada d’una bona part de les instal·lacions suposen 

al final una reducció d’un 14% en el cost total, un punt superior a l’escenari 1. Aquesta 

opció podria ser molt més penalitzadora si en un futur augmenten els cànons 

d’abocament. 

 

 L’opció de potenciar la  valorització energètica (escenari 3), és interessant econòmicament 

tant si es combina amb la recollida o no de la fracció FORM, encara que no es compleix la 

normativa referent al tractament previ a la incineració.  
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 Aquest estudi està subjecte a l’aprovació definitiva per la Unió Europea del 7e Programa de 

Medi Ambient “Viure be, respectant els límits del nostre planeta”, del document de treball 

sobre l’aplicació de criteris fi de residu a residus biodegradables sotmesos a tractaments 

biològics elaborat pel Grup de Producció i Consum sostenibles (SUSPROC) del JRC-

IPTS, així com a la definició de la política energètica del govern Espanyol. 

 

 També es pot veure afectat per la proposta de modificació de l'articulat de la Llei 7/1985, 

reguladora de les Bases de règim local, preparada des del Ministeri d'Hisenda i 

Administracions Públiques, en la mesura que contempla la facultat del govern central, 

de determinar els estàndards de qualitat dels serveis públics dels municipis o 

supramunicipals, debilitant d’aquesta forma, per una banda,  les competències 

autonòmiques i per una altre banda, limita l’autonomia municipal treien tota capacitat 

de decisió sobre els serveis mínims obligatoris que es presten als ciutadans. 

 

 Pel que fa al balanç ambiental caldria concretar els balanços d’energia i materials dels 

escenaris. L’anàlisi s’ha basat en els fets que des de la perspectiva ACV, en general: 

 

- L’eliminació de la digestió anaeròbia suposa un augment d’emissions (ja que és el 

tractament més reductor) 

- La disminució de la recuperació material es tradueix en una penalització de l’indicador 

“esgotament de recursos abiòtics” 

- A partir dels resultats d’altres estudis fets, els tractaments de valorització energètica 

s’ordenen de menor a major PEG (Potencial d’Escalfament Global): CSR < CDR < PVE. 

Per tant, en els escenaris s’ha considerat que els que primen la PVE són més “emissors” 

que els que primen la producció de combustibles alternatius. 

 

En resum, a nivell ambiental el millor escenari és l’escenari 1. Fent un exercici teòric per 

tractar d’ordenar-los, se situarien per darrera els escenaris 1B, el 3, el 2 i el 3B. 

 

En base a les conclusions anteriors, el Grup de treball conclou doncs que l’escenari 1, 

optimització del model actual, és el més recomanable als  efectes que el present estudi vol 

avaluar. 

 

Aquesta primera conclusió pot afinar-se amb majors estudis dels costos econòmics i dels balanços 

ambientals, de cara a futures previsions de major detall.  
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10. TAULA RESUM 
 

     

RECOLLIDA

(€/t)** 

TRACTAMENT

(€/t)** 

GESTIÓ REBUIG

(€/t)** 

TOTAL

(€/t)** 

RECUPERACIÓ 

MATERIALS (%)* 

GESTIÓ 

en DC (%) 

Impacte Ambiental

   0  ACTUAL  123     71     36     230     36%  20% 
Escenari de referència 

                                

   1  OPTIM  123  0%  60  ‐15%  16  ‐56%  200  ‐13%  36%  1% 
Positiu  (es manté  recuperació material + 
reducció PEG) 
 

ESCENARI  1B  OPTIM sense FORM  109  ‐12%  61  ‐14%  18  ‐49%  189  ‐18%  27%  1% 
Negatiu  (disminució  recuperació 
material + augment PEG) 

                                

   2  MINIM COST  109  ‐12%  50  ‐29%  39  8%  198  ‐14%  24%  29% 
Negatiu   (disminució recuperació 
+ augment PEG + altres paràmetres) 

                                

   3  VAL. ENERG  123  0%  66  ‐7%  4  ‐89%  194  ‐16%  34%  5% 
Negatiu  (disminució recuperació + 
augment PEG + altres paràmetres) 
 

   3B  VAL. ENERG sense FORM  109  ‐12%  71  0%  13  ‐63%  194  ‐16%  24%  16% 
Negatiu   (disminució recuperació 
+ augment PEG + altres paràmetres) 

* base 2011

** per el nivell d’hipòtesis considerades poden haver diferencies de +- 10€/Tm. 

 

En resum, a nivell ambiental el millor escenari és l’escenari 1, situant-se per darrera l’escenari 1B, el 3, el 2 i el 3B. 

Economicament s’observa una reducció significativa dels costos de recollida (12%) si no es recolleix la FORM i en quant als costos de 

tractament i gestió del rebuig el millor escenari seria la valorització energètica de la fracció RESTA i gestió per digestió anaerobia de la 

fracció FORM (escenari 3) seguit de la optimització de la gestió actual (escenari 1).
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ANNEX 1 :  MODELS i  EXEMPLES DE CIUTATS EUROPEES 

TAULA COMPARATIVA ENTRE CIUTATS EUROPEES (PMGRM) 

   Paris  Lyon  Milan  Londres  Finlàndia 

Any  2011  2006  2010/2011  2008/2009  2011 

tipus de recolecció 

via pública i PaP (tot i que 

sembla per finques més que 

per habitatges): valoritzables 

+ bossa de RESTA 

Fraccions: Vidre (sembla que 

inclou també el no envàs) + 

P/C diaris i revistes + ERE 

+RESTA 

Porta a porta en bosses de colors: 

vidre+P/C+ERE+fracció 

humida+RESTA 

Contenidors via pública o 

porta a porta. Bossa de 

plàstic transparent per 

"mixed recycling"sense 

biowaste (P/C, vidre, ERE) + 

MO en blocs amb espai i 

generadors singulars restes 

alimentàries + RESTA ("non‐

recyclables"). 

Glass (separant transparent i color)+  

paper + Carton anb carboard +metal + 

energy fraction and plastic + biowaste 

+unsorted waste 

residus generat  519,3 kg/hab∙any  131,4 kg/hab∙any  538,2 kg/hab∙any (2010)  3.975.000 tn   2.718.768 tn 

% recollida selectiva  no trobat  10,5%              (57.067 tn)  33,82 % (2010)  29% **  44,3 % (1.204.592 tn) 

% recuperació material  16% reciclatge  no trobat 
86,06% (2011) * 

25%  34,8 %             (947.007 tn) 

% recuperació energética  68,5% incineració  no trobat  23%  25%              (678.484 tn) 

% dipòsit controlat  15,5%  no trobat  13,94% (2011)  no trobat  40,2%      (1.093.277 tn) 

Altres tractaments (pretractament 

o destí desconegut) 
‐  ‐  ‐  3%  ‐ 

* Inclou valorització energètica. 

**Recyclables and residual waste collected via kerbside and near entry sites at flats and estates, bring banks, recycling and reuse 

centres, small businesses and street cleansing activities à 29% (2008/2009) calculat segons criteri de Cinthia/Elena (sumant fluxos 

vermells que van a reciclatge) ‐ Calculat segons criteri de Cinthia/Elena (sumant fluxos vermells que van a reciclatge) 
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ANNEX 2. ANÀLISI DELS CONTRACTES DE LES PLANTES METROPOLITANES DE TRACTAMENT DE RESIDUS 

 

Respecte del possible tancament total o parcial de les plantes de tractament, s’ha d’analitzar acuradament cada contracte i la normativa aplicable. A 

continuació es fa referència a les modificacions o resolucions dels contractes de les plantes de tractament que poden ser objecte de tancament total o 

bé parcial, és a dir, que poden suposar que deixin d’operar determinades línees de tractament. 



 
TIPUS DE 

CONTRACTE 
PLANTES 

METROPOLITANES 

DATA 
FINALITZACIÓ 

DEL 
CONTRACTE 

MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
RESOLUCIÓ DEL 

CONTRACTE 

Contracte 
administratiu de 
gestió de servei 
públic 
mitjançant 
concessió 
 

PC Torrelles 31/12/2015 

 
No s’estableix als contractes els efectes de les modificacions, per la qual cosa s’haurà d’estudiar 
acuradament, per tal de fer els càlculs, l’establert al Real decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (LCSP). 
Destaquem els articles 106 a 108, 211 i 282  LCSP. 
I específicament l’article 107 LCSP que estableix: 
 
1. Les modificacions no previstes en els plecs o en l'anunci de licitació només podran efectuar-se 
quan es justifiqui suficientment la concurrència d'alguna de les següents circumstàncies: 

 Inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que pretenen cobrir-se 
mitjançant el contracte a causa d'errors o omissions patits en la redacció del projecte o de 
les especificacions tècniques. 

 Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes objectives que 
determinin la seva falta d'idoneïtat, consistents en circumstàncies de tipus geològic, 
hídric, arqueològic, mediambiental o similars, posades de manifest amb posterioritat a 
l'adjudicació del contracte i que no fossin previsibles amb anterioritat aplicant tota la 
diligència requerida d'acord amb una bona pràctica professional en l'elaboració del 
projecte o en la redacció de les especificacions tècniques. 

 Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació en els termes 
inicialment definits. 

 Conveniència d'incorporar a la prestació avanços tècnics que la millorin notòriament, 
sempre que la seva disponibilitat al mercat, d'acord amb l'estat de la tècnica, s'hagi 
produït amb posterioritat a l'adjudicació del contracte. 

 Necessitat d'ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals, urbanístiques, 
de seguretat o d'accessibilitat aprovades amb posterioritat a l'adjudicació del contracte. 
 

2. La modificació del contracte acordada conforme al previst en aquest article no podrà alterar les 
condicions essencials de la licitació i adjudicació, i haurà de limitar-se a introduir les variacions 
estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que la faci necessària. 
 
3. A l'efecte del previst en l'apartat anterior, s'entendrà que s'alteren les condicions essencials de 
licitació i adjudicació del contracte en els següents casos: 

 Quan la modificació variï substancialment la funció i característiques essencials de la 
prestació inicialment contractada. 

 Quan la modificació alteri la relació entre la prestació contractada i el preu, tal com aquesta 
relació va quedar definida per les condicions de l'adjudicació. 

 Quan per a la realització de la prestació modificada anés necessària una habilitació 
professional diferent de l'exigida per al contracte inicial o unes condicions de solvència 
substancialment diferents. 

No s’estableix al contracte els 
efectes d’aquesta resolució, per la 
qual cosa s’haurà d’estudiar 
acuradament, per tal de fer els 
càlculs, l’establert al Real decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic  i  el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis. 
 
 
Respecte d’aquests textos 
destaquem: 
 
Art.223 g) LCSP: Resolució per 
l’impossibilitat d’executar la 
prestació en els termes inicialment 
pactats o la possibilitat certa de 
producció d’una lesió greu a l’ 
interès públic de continuar-se 
executant la prestació en aquests 
termes quan no sigui possible 
modificar el contracte, en aquest 
cas el contractista tindrà dret a una 
indemnització del 3 por cent de 
l’import de la prestació deixada de 
realitzar, excepte que la causa 
sigui imputable al contractista. 
 
Art. 249 ROAS: AMB haurà 
d’indemnitzar el concessionari 
pels danys i perjudicis que li 
ocasioni l'assumpció directa de la 
gestió del servei quan es produeix 
per motius d'interès públic que 
determinen el rescat de la 

PC Sant Cugat 02/11/2013 

Triatge Molins 31/12/2013 

Eco 3 31/12/2019 



 
 Quan les modificacions del contracte igualin o excedeixin, en més o en menys, el 10 per 

cent del preu d'adjudicació del contracte; en el cas de modificacions successives, el 
conjunt d'elles no podrà superar aquest límit. 

 En qualssevol altres casos en què pugui presumir-se que, d'haver estat coneguda 
prèviament la modificació, haguessin concorregut al procediment d'adjudicació altres 
interessats, o que els licitadors que van prendre part en el mateix haguessin presentat 
ofertes substancialment diferents a les formulades. 

 
I l’article Art. 282 que estableix: 
 
Quan les modificacions afectin al règim financer del contracte, l'Administració haurà de compensar 
al contractista de manera que es mantingui l'equilibri dels supòsits econòmics que van ser 
considerats com a bàsics en l'adjudicació del contracte. 
En el cas que els acords que dicti l'Administració respecte al desenvolupament del servei manquin 
de transcendència econòmica el contractista no tindrà dret a indemnització per raó dels mateixos.  
 
L'Administració haurà de restablir l'equilibri econòmic del contracte, en benefici de la part que 
correspongui, en els següents supòsits: 
 

 Quan l'Administració modifiqui, per raons d'interès públic les característiques del servei 
contractat. 

  Quan actuacions de l'Administració determinessin de forma directa la ruptura substancial 
de l'economia del contracte. 

 Quan causes de força major determinessin de forma directa la ruptura substancial de 
l'economiadel contracte. A aquests efectes, s'entendrà per causes de força major les
enumerades en l'article 231 d'aquesta Llei. 
 

5.En els supòsits previstos en l'apartat anterior, el restabliment de l'equilibri econòmic del contracte 
es realitzarà mitjançant l'adopció de les mesures que en cada cas 
procedeixin. Aquestes mesures podran consistir en la modificació de les tarifes a abonar pels 
usuaris, la reducció del termini del contracte i, en general, en qualsevol modificació de les 
clàusules de contingut econòmic incloses en el contracte. Així mateix, en els casos previstos en els 
apartats 4.b) i c), podrà prorrogar-se el termini del contracte per un període que no 
excedeixi d'un 10 per cent de la seva durada inicial, respectant els límits màxims de durada prevists 
legalment. 
 

concessió, independentment de la 
culpa de l'empresari, o en cas de 
supressió del servei. 
 
Art. 286 a 288 LCSP: En cas de 
supressió del servei per raons d’ 
interès públic: AMB haurà 
d’indemnitzar pels danys i 
perjudicis irrogats, inclosos els 
beneficis futurs que deixi de 
percebre atenent als resultats 
d’explotació en el darrer 
quinquenni i la pèrdua de valor de 
les obres i instal·lacions que no 
hagin de revertir a l’ÀMB, tenint 
en compte del grau d’amortització. 
 
En tot cas, l’ÀMB abonarà al 
contractista el preu de les obres i 
instal·lacions que, executades pel 
contractista, hagin de passar a 
propietat de l’Administració, 
tenint en compte el seu estat i el 
temps que falti per la reversió. 



 

Eco 1 02/06/2019 

Als contractes s’estableix: 
 
1.Modificacions tècniques respecte del projecte inicial que són necessàries per a garantir la viabilitat 
del projecte i el funcionament de les instal·lacions segons les condicions pactades al contracte. 

 Poden ser introduïdes per pròpia iniciativa del concessionari o a requeriment de l’AMB. 
 En qualsevol cas, hauran de ser validades per l’AMB ja sigui en el moment d’aprovació 

dels projectes tècnics corresponents, o bé a través de les ordres i instruccions que emeti 
l’AMB durant l’execució de les obres. 

 Aquestes modificacions seran a risc i ventura de la societat concessionària, i per tant, les 
eventuals repercussions econòmiques que d’elles puguin derivar-se seran assumides 
íntegrament per la concessionària i no alteraran el preu del contracte, ni es 
comptabilitzaran a efectes del cànon de retorn de la inversió. 

2.Modificacions respecte de les condicions inicialment pactades que venen imposades per l’AMB 
com un element addicional no necessari per a garantir la viabilitat tècnica del projecte: 
Seran aprovades per l’AMB, prèvia audiència de la concessionària. Les variacions econòmiques que 
puguin derivar-se d’aquestes modificacions, en la part que no quedin cobertes pels Fons de Cohesió 
o subvenció de l’ARC, es repercutiran amb càrrec al cànon de retorn de la inversió. 

Eco 2 01/07/2020 

Contracte 
administratiu de 
concessió 
d’obra pública 

Eco 4 31/10/2025 

Segons l’article 10 del PCAP l’AMB només podrà introduir modificacions en el projecte aprovat, 
per raons d’interès públic, sempre que siguin degudes a necessitats noves o causes imprevistes, 
justificant-lo degudament a l’expedient.  
El pla econòmic i financer presentat pel concessionari en el moment de la licitació haurà de recollir 
els efectes derivats de l’increment o disminució dels costos de construcció i explotació. 
Segons l’article 18.2 del PCAP l’AMB podrà ordenar, discrecionalment, les modificacions que 
l’interés públic exigeix, com si el servei públic es gestionés directament, i, entre altres, la variació 
de la qualitat, de la quantitat, del temps o del lloc de les prestació en que consisteix el servei de 
tractament de residus, l’adequació de les instal·lacions a les noves tecnologies que puguin aparèixer, 
i l’alteració de la retribució. 

Segons l’article 22 del PACP 
l’extinció tindrà les diferents 
conseqüències contemplades a 
l’ordenament jurídic d’aplicació 
(entenent per aquest la LCSP i el 
ROAS) veure l’anàlisi fet en els 
altres contractes), segons quina 
sigui la causa i, en tot cas, donarà 
lloc a la percepció per part del 
concessionari, del preu 
corresponent a les prestacions 
realment realitzades. 
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