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1. LA PROBLEMATICA DELS RESIDUS

L'activitat humana, 1'existencia mateixa de l'home, porta lligada una
consequencia inevitable com es la generacio d'uns productes de rebuig que
anomenem residus.

Dit doncs d'una forma molt general, residu es tot alto que es genera
com a consequencia no desitjada d'una activitat humana. Cal remarcar que
la consideracio es donada per la "intencionalitat" del seu generador en el
moment de produir-lo, independentment del desti final que despres horn li
doni, sigui aquest la destruccio, el reciclatge o, fins i tot, algun altre tipus de
reaprofitament economic.

Tampoc no to cap influencia en el concepte de residus la composicio o

les caracteristiques propies del producte. Aixi, un residu no ha de tenir ne-

cessariament un aspecte brut o fastigos, com intuitivament podriem estar
templats de pensar.

En funcio de les diferents natures sota les quals pot presentar-se un re-
sidu i atenent tambe a la seva procedencia, podem parlar de:

- Residus solids urbans (RSU), aquells d'origen domestic correspo-
nents a les tradicionals deixalles domiciliaries.

- Les aigues residuals, les que corren per les xarxes de clavegueram de
pobles, ciutats, poligons industrials, etc., i les que es llencen directament a
rius i torrents o al mar.

- Els fums que es generen en les calderes per a calefaccio, en els motors
d'explosio dels vehicles de transport, en els forns industrials, etc.

- Les restes de 1'activitat agricola i ramadera (ferns, purines, brises del
raim , pinyolades de l'oliva, etc.) i dels escorxadors.
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- Les restes hospitalaries (mostres d'analisis, reactius biologics i medi-
caments, benes i aposits, extirpacions quirurgiques, etc.).

- Els residus radioactius, produits de forma creixent a la nostra societat
corn a consequcncia de les aplicacions industrials, mediques i corn a font im-
portant de generacio d'electricitat que es actualment la radioactivitat.

- Els residus de tota mena d'origen industrial, diferents de les aigues re-
siduals i dels fums que s'cmeten per les xemeneies, que han de ser o be eva-
cuats de fabrica per algun mitja de transport o be tractats especificament in
situ.

La classificacio anterior no es cap classificacio homogenia ni to preten-
sions d'exhaustivitat. De fet, cap dell grups escollits no pot considerar-se
d'una forma clarament independent dels altres; al contrari, existeix una inte-
rrelacio molt clara entre ells que fa que, ni conceptualment ni als efectes de
llur gestio, es puguin separar totalment.

Per aquesta rao pot afirmar-se que el problema dels residus, i en general
el de la contaminacio ambiental, es un de sol, encara que pugui prendre as-
pectes molt diferents, i com a tal problcma unic cal que rebi una solucio uni-
ca i global.

Poden posar-se molts exemples d'aquesta interrelacio que s'esmenta en
el paragraf anterior. A titol il-lustratiu, a continuacio se n'exposen uns
quants:

- La neteja, tractament o depuracio de les aigues residuals dona Iloc a
la generacio d'uns hots o fangs. Pot afirmar-se que la "bruticia" ha estat ex-
treta de 1'aigua per adoptar una forma solida o pastosa; d'una aigua residual
s'ha passat a un residu solid que, per la natura de l'activitat de la depuradora,
pot considerar-se industrial.

- Les emissions de fums per les xemeneies han de respectar unes condi-
tions marcades per la normativa vigent. A fi de complir amb els limits ma-
xims de contaminacio permesa, les industries han d'instal•lar sovint equips
de neteja i depuracio dels fums.

En aquest cas, igual que succeeix amb les aigues residuals, apareix un
residu solid, en forma de pols fina (particules presents en els fums) o de
fangs (depuracio de gasos no desitjats en els fums). La contaminacio atmos-
ferica s'ha convertit en aquest cas en un problema de residus solids de natura
industrial.

- Una industria pot generar, com a consequcncia del seu proces pro-
ductiu, un residu de consistencia solida o liquida susceptible de cremar. Una
possible forma d'eliminar-lo es com a combustible en un forn de la fabrica
o d'altres.

Novament veiem que d'un residu solid, que quan crema es converteix
en bona part en fums i gasos, passem a una problematica de risc potencial de
contaminacio atmosferica.

- En el mateix cas del residu solid o liquid anterior, pot plantejar-se un
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altre tipus de solucio, especialment si el seu poder combustible no es gaire

elevat.

Es tracta del seu llancament, a traves dels mateixos desguassos de la fa-
brica, al clavegueram o, pitjor encara, directament a rius, torrents o al mar.

Aquesta solucio, valida tecnicament nomes quan la carrega contami-
nant compleix uns requisits exigibles en cada cas a fi de no afectar el medi re-
ceptor, es un bon exemple de com un problema de residus industrials es
converteix en un altre d'aigiies residuals.

- Finalment, per acabar de comprendre aquesta concepcio global que

es tracta d'il-lustrar, pensem en les nostres deixalles domiciliaries, els RSU,

i en 1'evoluci6 de la seva composicio al llarg dels t ltims decennis.

Es clar que productes que fa uns quants anys, per rao de la rapida evo-
lucio de la quimica, hauricm considerat perillosos i d'6 s estrictament indus-
trial, apareixen ara cada vegada amb mes fregiiencia en aplicacions i utensilis
domestics ben usuals.

Aixi, objectes i substancies de natura tan tcpicament industrial com els
detergents i sabons sintetics, els aerosols emprats en tota mena d'utilitats,
restes de pintures i vernissos, piles electriques esgotades, medicaments ca-
ducats, etc., sense comptar els residus dels petits tallers existents dins l'en-
tramat urba i fins i tot dins molts habitatges son presents d'una manera crei-
xent en les deixalles domestiques.

De residus n'hi ha hagut sempre. Pero nomes es recentment que Ilur
eliminacio s'ha convertit en un veritable problema. Tres son els factors que
han influct perque aixo sigui aixi:

- El creixement i densificacio de la poblacio, que s'ha desruralitzat i
concentrat en nuclis urbans.

- L'aprofitament de les economies d'escala ha provocat que la produc-
cio de bens i serveis es concentres en grans factories i instal•lacions.

- La tecnologia ha experimentat una gran complexacio, tot diferen-
ciant-se progressivament dels processos especifics de la natura.

L'efecte combinat d'aquests tres factors ha donat floc a la necessitat

d'haver de recollir una quantitat molt important de productes de rebuilt en

zones geograficament reducdes, de procedir a un transport d'aquests residus

cap a punts concrets on poguessin esser assimilats, tractats o destructs i, fi-

nalment, de desenvolupar tecniques especifiques capaces de donar una res-

posta adequada a les peculiaritats de cada tipus de material.

L'eslogan "dominar els residus abans que ells ens dominin" reflecteix
una mica el repte que to plantejat la moderna societat industrial pel que fa a
1'eliminaci6 de les deixalles que genera.

D'alguna manera pot establir-se un cert paral-lelisme amb totes les re-
volucions tecnologiques que s'han anat succeint al llarg de I'historia de la
humanitat.

La generacio d'una major quantitat de residus de caracteristiques mes
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complexes, amb els sous efectes d'un rise mes gran de contaminacio ambien-
tal, es, sens dubte, una de les consequencies negatives de la industrialitzacio.

Tanmateix, de la mateixa manera que 1'agricultura i la ramadria van
anar perfeccionant-se i racionalitzant-se amb els segles (p. ex. mitjancant la
utilitzacio de plantes farratgeres per al bestiar, la rotac16 de conreus per als
camps, les protections contra 1'erosi6, etc.), la industria indefectiblement
tambe ho ha d'anar Pent.

Els Gamins que to la industria per a racionalitzar la seva activitat son ba-
sicament, els segi ents:

- Utilitzar la tecnologia mes neta possible assumable en cada cas, a fi de
reduir al maxim tant la quantitat com la complexitat de les deixalles que ine-
vitablement es producixin.

- Fornentar totes les possibilitats de reaprofitament i reciclatge dels re-
sidus generats, ja sigui, preferiblement, en processos de la mateixa fabrica,
ja sigui en centres externs especialitzats.

- Depurar, destoxificar, destruir o eliminar els residus, apartant-los del
medi natural de manera que aquest no pugui esser ni afectat ni alterat, mit-
jancant la utilitzacio de tecnologies i instal-lacions especifiques.

2. LA SITUACIO LEGAL A CATALUNYA

L'abril de 1983 es va publicar al D.O.G.C. la Llei 6/83 del Parlament
de Catalunya sobre residus industrials.

La Llei estableix ( igual que ho fa la Ley Basica sobre residuos toxicos
y peligrosos , promulgada a nivel estatal el maig de 1986, i semblantment a
com ho estableixen la majoria de paIsos industrialitzats en llurs llcis) un
tractament per als residus industrials diferent al que hom atorga a les deixa-
lies que tenen un altre tipus d'origen.

Els trets mes importants de la llei son:
a) Regula tot el cicle de gestio de residus, es a dir, generacio , transport

i tractament / climinacio . Utilitza com a suport important d'aquesta regula-
cio les declarations obligatories ( amb posterior verificacio) dels subjectes
implicats en el title.

b) Defineix les activitats de transport i les de tractament/eliminacio
com a subjectes d'autoritzacio administrativa previa, per rao de la gestio.

c) Incorpora el principi de declaracio d'utilitats poblica i interes social
a 1'aprovaci6 de projectes d'instal•lacions de tractament i eliminacio , si aixi
es decideix per part de l'autoritat.

d) Crea un organisme autonom de caracter administratiu , la junta de
Residus, encarregat de 1'administraci6 i execucio de la llei . Amb aixo expli-
cita la doble voluntat d'unitat de gestio i d'agilitat en les actuations requeri-
des.

[Butll. Soc . Cat. Cien.], Vol. XII, Num. I, 1991



POLITICA DE GEST/O DE RESIDUS 11

e) Alhora que controla el cicle de gestio, s'instrumenten mecanismes

per a la promocio d'infrastructures fisiques i de gestio, aixi com d'assessora-

ment i informacio sobre utilitzacio de tecnologia adequada per a la disminu-

cio dels residus, foment del reciclatge i tractament/eliminacio correctes.

f) Estableix el principi de classificacio de residus que, atenent a Ilurs

condicions i efectes potencials sobre el medi, permeti d'identificar-los i ca-

racterizar-ne el comportament amb la finalitat d'assignar-los el sistema de

tractament mes adequat.
g) Orienta explicitament totes les actuations a la coherencia davant uns

criteris de planificacio de la gestio de residus.
h) Tipifica i regula les sancions per infractions dels termes que la Ilei es-

tableix.
La Ilei ha sofert un desenvolupament reglamentari forca intens d'en4a

de la seva publicacio, que permet en l'actualitat la plena operativitat de la

Junta de Residus com a organisme executor.

3. LA SITUACIO INDUSTRIAL A CATALUNYA

Si be des de la perspectiva legal hom pot considerar Catalunya perfec-

tament homologable als paisos comunitaris tries avancats, la disponibilitat

d'infrastructures i la qualitat del tipus de gestio de residus emprat fins al mo-

ment present al nostre pals son altament deficients.
Unes breus pinzellades estadistiques, fruit de l'exploracio dels inventa-

ris disponibles, permetran d'il-lustrar aquesta afirmacio.
- D'acord amb les declaracions de residus efectuades per les empreses

l'any 1987, i projectant els valors declarats a la totalitat de l'activitat indus-
trial de Catalunya, resulta una generacio anual de 3,8 milions de tones, re-

partides de la manera seguent:

Residus inerts 800.000 tones (21 %)

Residus assimilables a RSU 1.200.000 tones (31'%)

Residus d'atencio especial 1.800.000 tones (48%)

- D'acord amb les mateixes fonts, la distribucio, segons origen d'acti-
vitat, es la seguent:

Sector quimic 45% del total
Sector siderurgic 25% del total
Altres 30% del total

- La destinacio final dels residus, segons les mateixes declaracions, es la

seguent:
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Reciclatge 15,5%
Incineracio i combustio 6,7%
Abocador incontrolat 15,5%
Abocador controlat ( autoritzat per RSU) 13,2%
Tractament fisico - quimic 6,1%
Eliminacio via aigues residuals 15,0%
Intermediaris provisionals 3,8%
Cessi6 a empresa de serveis 14,3%
Altres 9,9%

- Capacitat nominal de tractament de les instal-lacions autoritzades per
la junta de Residus per al tractament de residus especials:

Tractament fisico- quimic 10.000 t/a
Abocadors controlats monoproducte 250.000 t/a
Abocadors controlats multiproducte 350.000 t/a
Incineracio 7.000 t/a

Instal-lacions fora de Catalunya reconegudes per la junta. ( Incineracio
i Tractament F-Q):Capacitat 50.000 t/a.

Operacions puntuals in situ autoritzades 21.500 t (1987)
5.000 t (1988)

(No esmenten aqui les operations de tractament intern de les empreses
ni de les instal-lacions no homologades).

- Residus especials que han sofert un tractament autoritzat per la junta
de Residus i plenament documentat.

Any 1987 184.000 tones
Any 1988 331. 000 tones

Del conjunt de les dades anteriors , be que molt generals, hom pot con-
cloure que la situacio es clarament deficitaria, tant pel que fa al tractament
correcte i verificat dels residus , corn per la disponibilitat de les mateixes in-
frastructures de tractament . Tanmateix aquesta situacio es explicable si horn
to en compte l'estadi incipient en que es troba encara l'activitat en el nostre
pals.

Malgrat que hom detecta els darrers tres anys una preocupaci6 creixent
per part dels industrials per la qualitat i tractabilitat dels residus produits en
Burs processos de fabricacio , en pocs casos s'han materialitzat inversions
efectives per a millorar la situacio. Cal tanmateix citar honrosissimes excep-
cions que han situat la tecnologia de tractament de llurs residus en estadis
capdavanters a nivell mundial , i aixo en aquest darrer periode.
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4. LES INFRASTRUCTURES MULTIRESIDU

Ha estat comentada ja la importancia que tenen les instal-lacions de
tractament de residus "final de cadena", inevitables en tot cicle de gestio.

Sigui la que sigui la natura inicial del residu, al final de cada alternativa
de gestio sempre queda un producte, sovint un residu del residu, per al qual
no hi ha cap altra alternativa de tractament sing la destruccio o eliminacio
definitives.

Llevat dels casos en que, atesa la carrera contaminant nul-la o limitada,
es factible la dilucio en el medi, nomes hi ha dos sistemes fonamentals d'eli-
minar definitivament un residu: la destruccio per incineracio o altres pro-
cessos termics (considerant aqui que tambe es produeixen fums i cendres),
i la deposicio o abocament controlat sobre el terreny.

D'acord amb els seus objectius fundacionals, la junta de Residus ha
preparat, en el mare del document Pla per a la Gestio dels Residus Indus-
trials (PDGRIC), un conjunt d'avantprojectes d'infrastructura de tracta-
ment i eliminacio que permetin de cobrir, en la seva primera fase de desple-
gament, una fraccio significativa de les necessitats que han estat apuntades
en el paragraf anterior.

Els avantprojectes preparats responen a les capacitate globals:

- Incineracio a alta temperatura
Capacitat 30.000 t/a (ampliable).

- Instal-lacions de tractament fisico-quimic
Capacitat global 60.000 t/a.

- Abocament controlat de residus compatibles
Capacitat indicativa global 700-800.000 t/a.

D'acord amb la modificacio de la Llei 6/83, aprovada pel Parlament el
1987 (Llei 15/87 de 3 d'abril), la Junta de Residus ha adquirit la facultat ex-
plicita de gestio patrimonial que li permet de promoure aquest tipus d'ins-
tal-lacions amb mes agilitat.

La perspectiva immediata de la junta de Residus es d'iniciar el proces
de llicenciament de les instal-lacions que configuren la primera fase.

5. LES ACTUACIONS COMPLEMENTARIES

Si bees clara la necessitat de disposar d'instal•lacions final de carrera, ho
es un cop han estat efectuats els esforcos necessaris per a minimitzar les
quantitats de residus que requereixen aquests tractaments.

a) L'estrategia que es acceptada actualment en els paisos industrialit-
zats correspon a l'ordre de prioritats seguent:
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Reduccio de produccio de residus > Segregacio i concentracio de resi-

dus > Recuperacio de materials o energies procedents dels residus > Inci-
neracio/Tractament dels residus > Deposicio controlada sobre el terreny.

Per tant, la implementacio de programes orientate a reforcar 1'activitat

en els primers esglaons de la cadena ha d'existir complementariament a la

promocio de les instal-lacions de tractament.

b) Les accions per a reduir la produccio de residus es desenvolupen fins

al moment present per iniciativa dels mateixos generadors.

En algun cas s'han canalitzat recursos publics per a subvencionar algu-

na experiencia de minimitzacio de residus (aixo va esser especialment cert el

1985 i el 1986, tot utilitzant els fons transferits pel MOPU).

Actualment les subvencions directes han estat eliminades, si be en els

nous Plans del MOPU i en el mateix PDGRIC de la Generalitat horn con-

templa d'una manera limitada aquesta possibilitat.

c) Les operacions de reciclatge de residus, malgrat Ilur interes, no ga-

ranteixen moltes vegades la continu'itat en l'actuacio.

Un exemple recent es la dificultat present de reciclatge d'olis usats per

la via de la fabricacio d'olis de segon refinatgc.
L'eliminacio del monopoli de CAMPSA i la disminucio del preu del

petroli fan dificil la viabilitat de les refineries d'olis lubricants.

Aquest sector requereix una reconversio emfasitzant, en el vessant del

tractament d'oli corn a residu, mes que corn a materia primera per a un mer-

cat en profunda transformacio corn es el d'olis lubricants.

d) En el mercat de productes de segona ma, llur inestabilitat i extraor-

dinaria casuistica obliga els poders publics a preocupar-se de llur tractament

corn a residu, o be a intervenir en el mercat per estabilitzar-ne el comporta-

ment (obviament per donar-los una destinacio respectuosa per al medi am-

bient).
e) Les operacions de tractament de residus especifics comporten la dis-

ponibilitat de tecniques especifiques de processos que permetin de complir

els objectius de qualitat ambiental vigents.

La promocio d'operacions de demostracio, o la contribucio a la posada

a punt d'aquelles tecniques especifiques, pot contribuir a resoldre la ques-

tio. En aquest punt, tanmateix, s'esta en una fase molt incipient.

f) Les funcions d'assessorament tecnologic a generadors i tractadors

son fonamentals per a avancar en els objectius esmentats en el paragraf a.

6. PERSPECTIVES

Si 1'esquema dels apartats anteriors configura la direccio que han de

prendre les decisions dels poders publics, i en definitiva dels agents involu-

crats en els sistemes de gestio, es evident que en una societat tecnologica-
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ment mes avancada i socialment mes organitzada, l'aplicacio practica dels
principis anteriors es fara incorporant enfocaments altament tecnificats.

En aquest sentit cal analitzar les tendencies actuals dels paisos mes in-
dustrialitzats i els tipus de problemes als quals s'hauran d'enfrontar d'una
manera creixent, per destriar-ne l'aplicabilitat al nostre pals.

Cal, doncs, referir-se a un conjunt de fets que prefiguren el futur de la
questio:

1) Tendencia a la unificacio de 1'administraci6 de la qualitat dels vec-
tors ambientals (incorporacio dels criteris de contaminacio encreuada o
cross-pollution). Les experiencies mes avancades en aquest sentit se situen a
Suecia i Holanda, i en algun govern regional d'Europa Occidental. (1)

2) $mfasi en el comportament de les especies quimiques utilitzades per
a I'activitat industrial en els diferents vectors del medi, aixi com llur distri-
bucio es cadascun d'ells (Utilitzacio creixent dels balancos de materia per al
diagnostic de situacions).

Aixo implica un augment de la regulacio directa de 1'6s de determina-
des substancies, tot intentant una concertacio internacional que en genera-
litzi 1'aplicaci6.

3) Tendencia a la unificacio de criteris de classificacio dels residus in-
dustrials i d'avaluacio de Ilur comportament.

Ates que hi ha una dificultat intrinseca en 1'analisi i especiacio de subs-
tancies presents en matrius complexes com son els residus, hi ha un esforc
important en l'establiment de procediments per a la determinacio de llur es-
tabilitat a llarg termini, de llur comportament i de les transformacions que
poden experimentar situats en el medi fisic en diferents estats d'agregacio,
aixi com la facilitat d'alliberar determinades especies quimiques degradato-
ries del medi.

4) Incorporacio de les activitats de tractament i eliminacio de residus
com un element mes de les obligacions de 1'industrial proveidor de sustan-
cies i productes. Aixo implica garantia de tancament del cicle de gestio d'un
producte fins a la seva eliminacio final.

Cal esmentar en aquest sentit els treballs preparatoris, per part de la
CEE, sobre una Directiva que establiria el dret al retorn al productor, per
part de l'usuari, de materials i productes d'us no consumptiu, un cop finalit-
zat el cicle d'utilitzacio.

Tanmateix aquest fet ja s'utilitza corn a argument comercial per part
d'algunes empreses subministradores.

5) Incorporacio dels efectes a termini mitja i a llarg termini pel que fa a
les opcions de tractament i eliminacio de residus, aixo es, introduccio de les
variables risc i temps en avaluar les alternatives de gestio.

Conseguentment, introduccio del principi de responsabilitat per efec-
tes potencials en qualsevol opcio de gestio. La legislacio actual ja incorpora,
en diferents paisos, (5) (6) aspectes de responsabilitat a termini mitja per ac-
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tivitats de gestio de residus, tot i que es previsible un augment de l'emfasi en

aquesta questio.

6) La creixent sensibilitzacio social sobre questions ambientals en els

paisos industrialitzats intensificara d'una manera molt rapida la necessitat

d'incorporar els principis anteriors.

Tant els quatre primers punts com la implementacio d'esforcos ex-
traordinaris de comunicacio i divulgacio de les consequencies de cada deci-
sio, seran requeriments basics de qualsevol politica arnbiental moderna. (2)
(7)

De fet, hi ha ja diferents experiencies legals en les quals o be s'estableix
el dret a la informacio per part dels ciutadans pel que fa a les especies quimi-
ques manipulades en els processor productius, (3) o be s'atribueix als ciuta-
dans el dret a la denuncia d'activitats atemptatories al medi i a la salut de les
persones, i conseguentment a la percepcio d'una part de les sancions econo-
miques que resultin de les diligencies administrativo-judicials. (4)

7) Introduccio dels criteris enteriors com a condicionants de les deci-
sions industrials d'eleccio de determinat proces productiu, manipulacio de
determinades substancies o be obtencio de determinats productes.

En definitiva, es tracta d'un nou marc de comportament que, tot i inci-
dint en qualsevol ambit d'intervencio arnbiental, modificara sensiblement
les pautes de comportament de les activitats economiques, i entre d'altres les
noves politiques de residus.

La recent dec1si6 del Govern Federal Alemany, en el sentit de mesurar
el PIB i diferents parametres de la comptabilitat national, incorporant als
balancos economics la var1aci6 dels nivells de degradacio ambientals exis-
tents al pals, introdueix ja, be que incipientment, una nova manera d'enten-
dre el creixement economimc i la qualitat de Vida.

En aquesta comptabilitat, els residus i Burs efectes sobre l'entorn, ben

segur que no hi seran aliens.
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