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88..  CCLLAASSSSIIFFIICCAACCIIÓÓ  II  GGEESSTTIIÓÓ  DDEELL  RREESSIIDDUU  
 
 
A partir de l'anterior caracterització del residu es pot ja passar a efectuar la seva classificació. 
Aquesta és indispensable que es dugui a terme, abans de procedir amb l'estudi de l'aprofitament 
del rebuig com a matèria primera ceràmica, per tal de saber com s'ha de realitzar la gestió del 
residu i saber, també, si la normativa permet tractar i reutilitzar el residu objecte d'aquest estudi. 
 
La classificació i la determinació de la correcta gestió per a cada tipus de residu està regulada, a 
nivell nacional, en el Decret 34/1996 de 9 de gener, per el qual s'aprova el Catàleg de residus de 
Catalunya (CRC), mitjançant el qual es compleixen tant els requeriments de la Unió Europea 
com els manaments de la Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora dels residus, i el Decret 
legislatiu 2/1991 de 26 de setembre. 
 
A nivell europeu, a partir de l'1 de gener de 2002 està en vigor el nou Catàleg Europeu de 
Residus (CER) que determina també la codificació i classificació dels residus.  
 
El format de codificació és igual en els dos catàlegs. En ells els residus es troben classificats en 
20 grups coincidents a excepció del primer; el primer grup present al CER (Residus de la 
prospecció, extracció de mines i canteres i tractaments físics i químics de minerals) no està 
contemplat al CRC que comença la classificació directament per el segon grup ja que, a l'Estat 
Espanyol correspon a la Llei de Mines dictar les directrius a seguir en la classificació i gestió 
d'aquest tipus de residu (veure Figura 13 i Figura 14) [9]. Per salvar aquesta ambigüitat i ser un 
catàleg el més complet possible, el CRC ha inclòs dins el grup16, diferenciant-se així del CER, 
els residus procedents de la indústria de productes minerals.  
 
Donat doncs, que de manera indirecta, els residus que ens  ocupen  estan contemplats a la 
normativa catalana i que el CRC continua vigent per determinar la correcta gestió que ha de 
tenir cadascun dels residus (valorització o tractament i disposició del rebuig), s'ha decidit 
treballar amb aquest catàleg. 

Figura 13. Índex de grups del CER. Font: Junta de Residus de Catalunya. 
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Figura 14. Índex de grups del CRC. Font: Junta de Residus de Catalunya.  
 
 
 

8.1. Classificació del residu 
 
 
Al Catàleg de residus de Catalunya (CRC), catàleg produït per la Junta de Residus del 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, els residus i els seus dipòsits 
controlats es classifiquen en: 
 
- Residus especials (equivalents als tòxics i perillosos de la legislació espanyola) en dipòsits 

controlats de classe III. 
 
- Residus no especials en dipòsits de classe II. 
 
- Residus inerts en dipòsits de classe I. 

 
A partir d'una sèrie de criteris d'acceptació sobre el residu i sobre l'eluat DIN 38414-S4 
proposats al mateix catàleg, s'estableix que: 
 
- Es consideraran residus inerts i de dipòsit controlat de classe I aquells que no pateixin cap 

tipus de canvi físicoquímic en el temps i que no superin cap dels valors (excepte el punt 
d'inflamació) de les columnes A i C de la Taula 7 i la Taula 8 respectivament. 

 
- Es consideraran residus no especials  i de dipòsit controlat de classe II aquells que patint 

transformacions, els productes emesos no són perillosos i no superen cap dels valors 
(excepte el punt d'inflamació) de les columnes B i D de la Taula 7 i la Taula 8 
respectivament. 
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- Es consideraran residus especials i de dipòsit controlat de classe III els que per ells 
mateixos o per els seus productes de transformació són tòxics i superen algun dels límits 
exposats (excepte el punt d'inflamació que ha de ser inferior) a les columnes B i D de la 
Taula 7 i la Taula 8. 

 
Seguidament es presenten dues taules on hi ha representats els valors d'acceptació de la Junta de 
Residus, sobre el residu i sobre el lixiviat, així com els valors obtinguts de les anàlisis de 
caracterització del residu efectuats anteriorment. 
 
 

 Criteris d'acceptació sobre 
el residu 

Mostra 

Paràmetre A: Residus 
inerts (C.I) 

B: Residus no 
especials (C.II)

Mig Distal Sortida cicló 6 

Perd. 105º  55% 65% 23% 33% 28% 
Perd. 500º-perd.105º  5% (*) 15% 2.4% 6.4% 4% 
Punt. d'infl. (ºC) 55 55 - - - 
Subst. lip. insapon.  0.5% 4% - - - 
Comp. org.vol. hal.  0.05% 0.1% - - - 
Comp. org.vol. no hal.  0.15% 0.3% - - - 
Cadmi (mg/kg) 50 1000 0 0 0 
Coure (mg/kg) 6000 6% 80 (0.008%) 100 (0.01%) 100 (0.01%) 
Arsènic (mg/kg) 250 2000 24 42 29 
Crom (mg/kg) 3000 5% 72 (0.0072%) 91 (0.0091%) 83 (0.0083%) 
Mercuri (mg/kg) 25 250 0 0 0 
Níquel (mg/kg) 2000 5% 28 (0.0028%) 62 (0.0062%) 49 (0.0049%) 
Plom (mg/kg) 2000 5% 18 (0.0018%) 26 (0.0026%) 26 (0.0026%) 
Zenc (mg/kg) 8000 7.50% 74 (0.0074%) 122 (0.0122%) 100 (0.01%) 

(*) Aquest valor podrà ser superat quan es tracti d'un residu que no pugui experimentar fermentació
Taula 7. Valors d'acceptació de la Junta de Residus sobre el residu i valors obtinguts de les anàlisis de 

caracterització del residu. 
 

 
 Criteris d'acceptació sobre 

l'eluat 
Mostra 

Resultats obtinguts segons les anàlisis 
proposades per la normativa a Catalunya 

Resultats obtinguts segons les anàlisis 
proposades per la norma EPA 

Paràmetre C: Residus 
inerts (C.I) 

D: Residus no 
especials (C.II)

Mig Distal  SC 6 Mig Distal  SC 6 
pH 5.5<x<12 4<x<13 8.39 8.25 8.44 6.41 6.48 6.37 
Conductivitat (µS/cm) 6000 50000 229 559 110 4700 4900 4810 
TOC (mg C/l) 40 100 5 <l.d. <l.d. - - - 
Arsènic (mg/l) 0.1 0.5 0.0062 0.0073 0.0089 0.0055 0.0087 0.0064 
Cadmi (mg/l)25 0.1 0.2 0.0 0.0008 0.0007 0.0031 0.0045 0.0088 
Coure (mg/l) 2 5 0.005 0.009 0.004 0.021 0.027 0.040 
Crom (mg/l) 0.5 2 0.0004 0.0024 0.000.4 0.0127 0.013 0.0174 
Mercuri (mg/l) 0.02 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Níquel (mg/l) 0.5 1 0.001 0.0024 0.0003 0.0487 0.0542 0.0557 
Plom (mg/l) 0.5 1 0.003 0.0054 0.0028 0.0011 0.0096 0.0024 
Zenc (mg/l) 2 5 0.009 0.018 0.011 2.033 0.212 2.710 
Índex de fenols (mg/l) 1 10 - - - - - - 
Amoni (mg/l) 5 200 0.055 0.094 0.047 - - - 
Nitrits (mg/l)  3 10 0.069 0.098 0.035 0.032 0.029 0.039 
Clorurs (mg/l) 500 5000 6.53 55.4 2.33 2.64 26.5 0.602 
Sulfats (mg/l) 500 1500 63 116 0.457 28.9 34.8 -0.978 
Fluorurs (mg/l) 5 25 0.949 1.12 1.18 0.492 0.639 0.417 
Cianurs (mg/l) 0.1 0.5 - - - - - - 
AOX (mg CI/l) 0.3 1.5 - - - - - - 

Taula 8. Valors d'acceptació de la Junta de Residus sobre l’eluat i valors obtinguts de les anàlisis de 
caracterització del residu. 

 
A les taules anteriors es comprova que hi ha una sèrie de paràmetres relacionats amb la 
presència de matèria orgànica al residu que no s'han analitzat. No s'ha cregut que fos necessari 
analitzar-los ja que,  degut a la naturalesa del residu, es pot afirmar que si aquest té matèria 
orgànica estarà en una concentració tan baixa que no produirà cap efecte negatiu, ni sobre el 
residu ni sobre l'eluat. 
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Comparant els resultats obtinguts de les anàlisis de l'eluat i del residu presentats a l'apartat 
anterior amb els valors dels criteris d'acceptació, Taula 7 i Taula 8, es dedueix que estem davant 
d'un residu inert (de dipòsit controlat de classe I, C.I). 
 
 
 

8.2. Gestió del residu 
 
 
El Catàleg de residus de Catalunya és una eina que té per finalitat que les empreses puguin 
optimitzar la gestió dels residus. En ell s'indica la correcta gestió per cada tipus de residu, de 
conformitat amb les directrius dictades des de la Unió Europea. 
 
En el catàleg, els residus es troben classificats en 20 subgrups. Dins de cada un s'estableix un 
ordre de prioritat en la gestió a realitzar. 
 
A partir del catàleg s'ha arribat a la conclusió que els materials residuals de la planta de 
tractament i rentat d'àrids que ens ocupa, poden ser codificats per el codi 160502 de la Junta de 
Residus.  
 
A partir del codi assignat, es comprova que el residu es classifica com a inert (tal i com s'havia 
desprès de les anàlisis fetes anteriorment) i que el tractament i la disposició del residu, TDR, ha 
de ser del tipus de deposició en dipòsit de runes i terres (abreviacions T11/T15), disposició que 
actualment es du a terme a la gravera. També es comprova que el rebuig pot ser valoritzat 
mitjançant la seva utilització en la construcció (abreviació V71) o com a rebliment de terrenys 
(abreviació V84) (veure Figura 15) [9].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15.Classificació del subgrup 1604 de residus. Font: Catàleg de residus de Catalunya. 
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D'aquesta manera doncs, queda palès que el residu objecte d'estudi pot ser utilitzat en la 
construcció tot emprant-lo com a matèria primera ceràmica sense cap tipus de limitació en 
processos industrials. 
 


