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PROJECTE		PIONER	I	 INNOVADOR

L’objecte de l’esmentat conveni era dotar el dipòsit controlat de les infraestructures necessàries per
donar compliment a la normativa vigent en quant al pretractament de residus.

Aquesta planta de pretractament es caracteritza per la seva robustesa i simplicitat
tecnològica, per la seva flexibilitat i capacitat d’adaptació a les condicions canviants, i per la
contenció de les despeses de gestió. Per la seva concepció i versatilitat, i per les
característiques de l’àmbit a que dóna servei, es considera un projecte pioner i innovador a
Catalunya denominat mmasystem

Naixement            d’una idea                                                             

Amb la transposició de la Directiva 1999/31/CE, de 26 d’abril de 1999, relativa a l’abocament de
residus, mitjançant el Real Decreto 1481/2001, de 27 de desembre, s’imposa l’obligació de realitzar
un pretractament a tots els residus destinats a dipòsit, prèviament a la seva deposició.

És en base a aquesta obligació que l’any 2004 l’Ajuntament, el Consell Comarcal i l’Agència de
Residus de Catalunya van impulsar un projecte-conveni per donar compliment a aquesta obligació
legal, però per diverses circumstàncies no va arribar a materialitzar-se fins el febrer del 2012.



DIPÒSITS AMB INSTAL.LACIONS DE PLANTES DE TRACTAMENT DE RESTA 

I PROPERES  ADEQUACIONS 

ADEQUACIÓ DE DIPÒSITS CONTROLATS AMB INSTAL.LACIÓ 
DE PLANTES DE TRACTAMENT DE RESTA

21 DIPÒSTS  DE  TITULARITAT  PÚBLICA

GESTIÓ DE LA RESTA COMPARTIDA

Art. 6 del RD 1481/2001 :  
 

Artículo 6. Residuos que podrán admitirse en las distintas 
clases de vertedero. 
1. Sólo podrán depositarse en vertedero residuos 
que hayan sido objeto de algún tratamiento previo. Esta 
disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo 
tratamiento sea técnicamente inviable ni a cualquier otro 
residuo cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos 
establecidos en el artículo 1, reduciendo la cantidad de 
residuos o los peligros para la salud humana o el medio 
ambiente. 



Catalunya disposa actualment de 21 DIPÒSITS controlats de TITULARITAT PÚBLICA
Aquests dipòsits, que es troben repartits arreu del territori per donar un servei el màxim de proper als ciutadans, són de dimensions i
característiques molt diverses. Així, a tall d’exemple:

§ Dipòsits grans, Solius (Baix Empordà) amb més de 4 milions de m3 .................................... Gestionant 57.000 Tones
§ Dipòsits petits, La Granadella (Les Garrigues), amb una capacitat de 60.000 m3.................. Gestionant 638 Tones
§ El dipòsit de Clariana disposa d’una capacitat total autoritzada de 500.000 m3.............. Gestionant 16.000 Tones/any (Solsonès - Cardona )

CAPACITAT	DE	LES	INSTAL·LACIONS	DE	TITULARITAT	PÚBLICA	EXISTENTS

DIMENSIONS  I CAPACITAT  DELS 21  DIPÒSITS   
CONTROLATS  DE  TITULARITAT   PÚBICA

Segons estimacions a data 1 de gener de 2017, les 21 instal·lacions disposen una capacitat de deposició:
Capacitat total autoritzada: 23 milions de m3
Capacitat total ocupada ( en relació a l’autoritzada ) : 13,91 milions de m3
Capacitat total lliure (RESTANT) : 9,19 milions de m3 Prenent en consideració les entrades anuals de residus

d’aquests últims anys (rebuig de residus municipals i residus
industrials assimilables), xifrades en 576.423 tones pel global
de Catalunya, estimem que Catalunya disposa a data 1 de
gener de 2017 d’una vida útil dels seus dipòsits públics de
13,1 anys.



VETLLAR	PER		LA	CAPACITAT

Aquesta capacitat es pot garantir mitjançat:

A.- Nous dipòsits controlats 
B.- Ampliació d’instal·lacions existents
C.- Mineria d’abocadors

Des de l’ARC, com a ens responsable de garantir i supervisar la correcta gestió dels
residus a Catalunya, hem de vetllar per assegurar una suficient capacitat de
deposició controlada del rebuig en el temps.



A.- NOUS	DIPÒSITS

La seva construcció porta implícit:

Ø Rebuig social a la seva implantació (abans i
durant): el conegut efecte NIMBY (“Not in my
back yard”) o SPAN (“Sí però aquí no”).

ØDificultat per disposar d’emplaçaments adequats.
ØTramitació ambiental i urbanística llarga i feixuga.
Ø Inversió elevada (estimem, de mitjana, un rati

d’inversió per m3 construït d’entorn els 27 €/m3).
Ø Altres.



B.- AMPLIACIÓ	DIPÒSITS		EXISTENTS

La seva construcció implica:

Ø Rebuig social (en menor mesura)

Ø Tramitació ambiental i urbanística llarga

Ø Inversió important (prenent com a referència les últimes
ampliacions fetes a Catalunya, estimem de mitjana un rati
de “cost ampliació/m3 ampliat” de 8 €/m3).

C.- O bé mitjançant MINERIA D’ABOCADORS  !!



AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DEL VAS DE DISPOSICIÓ DELS RESIDUS DE LA GRANADELLA
Prèviament a l’adequació del vas, els 18.000 m3 de residus que ja estaven dipositats es van traslladar provisionalment
en una zona adequada. Un cop excavat i adequat un nou vas de 60.000 m3 de capacitat segons les mesures correctores
prescrites en l’autorització ambiental, es van tornar a ubicar els residus traslladats prèvia tria, preveien una nova vida
útil propera als 25 anys.

1

Trasllat provisional dels residus pre-
existents

Excavació, anivellament i compactació
del vas de disposició

Impermeabilització i drenatge del vas, 
reubicació dels residus i inici xemeneies

PRIMERA	MINERIA	DÈCADA	DELS	90	
(DEMARCACIÓ	DE	LLEIDA)

La mineria va ser introduïda per primer cop 
a Israel a l’any 1953 per obtenir fertilitzants.

La mineria és un objectiu previst en el PRECAT-20



SEGONA		APLICACIÓ	DE	MINERIA
(DEMARCACIÓ	DE	BARCELONA)	(BERGA-CERCS)

COMPARATIU CABALS LIXIVIATS ANTIC-ACTUAL
ABOCADOR COMARCAL DEL BERGUEDÀ - JUNY 2008 

( a partir d'aforaments)
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PRINCIPALS	REQUISITS	PER	FER	MINERIA	D’ABOCADOR

Des del nostre punt de vista entenem que per tal que un procés de mineria d’abocador obtingui uns resultats
econòmics i ambientals satisfactoris s’han de donar les següents condicions:

1). El vas a excavar ha d’estar impermeabilitzat, alhora, és vital ser molt curosos en l’excavació i mantenir una
franja de seguretat (de residus) en la que no excavar per evitar malmetre el paquet d’impermeabilització. En el cas
que no estigui impermeabilitzat i sigui el lloc adequat, s'aprofitarà per impermeabilitzar, adequant-lo a la normativa.

2). Caracterització prèvia de l’espai per fer la mineria

3). Baixa recollida selectiva i caracterització: s’han de prioritzar actuacions de mineria en dipòsits que s’emplacen
en comarques amb uns percentatges “històrics” de recollida selectiva baixos. Aquest factor garantirà uns índexs de
recuperació de residus i reducció de la massa residual molt majors.

4). Volum “crític” d’abocament: com comentava a l’inici, davant de dipòsits molt petits difícilment es pot plantejar el
procés de mineria atès que la inversió econòmica necessària no és justificable per les tones totals a tractar.

5). Disponibilitat de maquinària i d’infraestructures “in situ”: únicament és factible realitzar mineria si el dipòsit
està preparat per poder tractar els residus excavats a la pròpia instal·lació. Altrament, el cost en transport fins al
centre de tractament dificultaria molt les opcions de fer mineria, a part de l’impacte ambiental generat per l’emissió
de gasos d’efecte hivernacle, entre altres.

6). Morfologia del dipòsit: certs dipòsits presenten una morfologia que impossibilita o desaconsella totalment la
mineria d’abocadors (bàsicament per evitar problemes d’estabilitat de la massa abocada). Un exemple clar és el
dipòsit de Berga.

C.- MINERIA	D’ABOCADORS	
(CONDICIONS	I	COMENTARIS	DE	LA	NOSTRA	EXPERIÈNCIA	)



Ø En el cas concret de Clariana, i amb el procés de mineria realitzat, s’ha “recuperat” un
40% del volum de la cel·la excavada.

Ø Si extrapolem aquests resultats pel total de dipòsits públics de Catalunya, amb una
reducció d’entorn del 40% en volum, ESTIMEM que es podrien “recuperar” de la
capacitat ocupada (13,91 milions de m3) entorn a 5,5 milions de m3 per a la deposició
de nous residus.

13,91	M	de	m3 ocupats	x	40%	(volum	que	es	recupera)	=	5,5	M	m3

Ø Ara bé, realment a Catalunya considerem que la mineria d’abocador tan sols seria
viable, en base a les premisses abans indicades, en un de cada quatre dipòsits de
titularitat pública, és a dir, en el 25% dels dipòsits existents, el que representa un volum
potencial de recuperació d’entorn 1,4 milions de m3 (considerant de mitjana una
recuperació del 40%).

(13,91 M m3 ocupats *25% dels dipòsits) * 40% = 1,4 M m3

Ø Un volum gens menyspreable i que convida a reflexió.

MINERIA D’ABOCADORS 
« RECUPERACIÓ DE VOLUM » 



COSTOS
A nivell de costos, és a dir, la inversió necessària (€) per obtenir un “m3 útil” per a 
la deposició de residus, s’aproxima a la següent en el cas dels dipòsits públics:

Actuació Cost actuació (€) / m3 útil 
Nou dipòsit 27 €/m3 
Ampliació dipòsit existent 8 €/m3 
Mineria d’abocador 38 €/m3 

 

Considerant merament el cost econòmic directe de l’actuació, l’opció de la mineria
d’abocador es presenta com a poc favorable.

Ara bé, creiem que la mineria d’abocadors presenta un seguit d’aspectes,
difícilment mesurables econòmicament, que suposen un benefici respecte les
altres opcions. Podem destacar, com a més importants:

§ Absència de rebuig social a la seva implantació (a Catalunya històricament la
població ha mostrat molt rebuig a la construcció de nous dipòsits. Ex: Conca de
Barberà).

§ Menor impacte sobre el territori pel fet de no haver d’ocupar/adequar espais
verges com a nous dipòsits.

§ Reducció de l’impacte ambiental.



CONCLUSIONS
Així com altres, econòmicament tangibles:

Ø Reducció d’un 40% de Volum i d’un 29,5% de Pes.

Ø Allargar la vida dels dipòsits un 40% del volum objecte de la mineria executada.

Ø Recuperació d’un 70% dels metalls fèrrics presents en els residus.

Ø Reducció de l’Impacte Ambiental Global (menor emissió de gasos DEH, menor quantitat de lixiviats, etc)

Ø Recuperació i valorització de diferents materials, tals com metalls i terres rares, principalment. Altres
també com vidre i paper, o plàstics per a l’obtenció de metanol.

Ø Venda del bioestabilitzat per a millores de sòl (jardineria, obra pública) com a CDR (combustible derivat
de residus).

Ø Menors costos de clausura per l’aprofitament de terres i bioestabilitzat.

Ø Manteniment post-clausura més econòmic durant els 30 anys que estableix la Directiva (transposada
pel R.D 1481/2001), en tant que els nous residus a dipositar produiran menys lixiviats i gasos pel fet
d’estar ja tractats en el moment de la seva deposició.

Ø I la possibilitat de recuperar les terres rares (elements químics metàl·lics de la taula periòdica. Es tracta
de: l'escandi, l'itri i els lantànids (15), 17 en conjunt) existents en els dipòsits.

Ø S’hauran de seleccionar els dipòsits amb major potencial per fer-hi la MINERIA. Aquests projectes de
mineria contribuiran a un impuls econòmic en el nostre país.

«LOS RESIDUOS SON UN RECURSO
Y ENTERRAR ESTE RECURSO 
ES DE MIOPES» Ganes Potocnik


