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ANNEX A. Codis CER i CCAE als quals es limita la 

base de dades DARI 2008 

 

Taula A.1 Codis CER als quals es limita la base de dades DARI 2008. (continua) 

CER Procedència residu Descripció residu 

020101 

Residus de l’agricultura, 
horticultura, aqüicultura, 
silvicultura, caça i pesca 

Llots de rentatge i neteja 

020102 Residus de teixits d'animals 

020103 Residus de teixits de vegetals 

020106 
Excrements d'animals, orina i fems (inclosa palla podrida) i 
efluents, recollits de manera selectiva i tractats fora de l'indret 
on es generen 

020107 Residus de la silvicultura 

020199 Residus no especificats en cap altra categoria 

020201 

Residus de la preparació i 
elaboració de carn, peix i 
altres aliments d’origen 

animal 

Llots de rentatge i neteja 

020202 Residus de teixits d'animals 

020203 Materials inadequats per al consum o l'elaboració 

020204 Llots del tractament in situ d'efluents 

020299 Residus no especificats en cap altra categoria 

020301 Residus de la preparació i 
elaboració de fruites, 

hortalisses, cereals, olis 
comestibles, cacau, cafè, 
te i tabac; producció de 
conserves; producció de 
llevat i extracte de llevat, 

preparació i fermen 

Llots de rentatge, neteja, pelat, centrifugació i separació 

020303 Residus de l'extracció amb dissolvents 

020304 Materials inadequats per al consum o l'elaboració 

020305 Llots del tractament in situ d'efluents 

020399 Residus no especificats en cap altra categoria 

020403 Residus de l’elaboració de 
sucre 

Llots del tractament in situ d'efluents 

020499 Residus no especificats en cap altra categoria 

020501 
Residus de la indústria de 

productes lactis 

Materials inadequats per al consum o l'elaboració 

020502 Llots del tractament in situ d'efluents 

020599 Residus no especificats en cap altra categoria 

020601 

Residus de la indústria de 
fleca i pastisseria 

Materials inadequats per al consum o l'elaboració 

020602 Residus de conservants 

020603 Llots del tractament in situ d'efluents 

020699 Residus no especificats en cap altra categoria 

020701 

Residus de la producció de 
begudes alcohòliques i no 

alcohòliques (excepte cafè, 
te i cacau) 

Residus de rentatge, neteja i reducció mecànica de matèries 
primeres. 

020702 Residus de la destil·lació d'alcohols 

020704 Materials inadequats per al consum o l'elaboració 

020705 Llots del tractament in situ d'efluents 

020799 Residus no especificats en cap altra categoria 

030101 Residus de la 
transformació de la fusta i 
de la producció de taulers i 

mobles 

Residus d’escorça i suro 

030105 
Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers de partícules i 
fulloles diferents dels esmentats en el codi 030104 

030199 Residus no especificats en cap altra categoria 
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Taula A.1 Codis CER als quals es limita la base de dades DARI 2008. (continuació1) 

CER Procedència residu Descripció residu 

030301 

Residus de la producció i 
transformació de pasta de 

paper, paper i cartró 

Residus d'escorça i fusta 

030305 Llots de destintat procedents del reciclatge de paper 

030307 
Deixalles, separades mecànicament, de pasta elaborada a 
partir de residus de paper i cartró 

030308 
Residus procedents de la classificació de paper i cartró 
destinats al reciclatge 

030310 
Deixalles de fibres i llots de fibres, de materials de càrrega i 
d'estucat, obtingudes per separació mecànica 

030311 
Llots del tractament in situ d'efluents, diferents dels especificats 
en el codi 030310 

030399 Residus no especificats en cap altra categoria 

040101 

Residus de les indústries 
del cuir i de la pell 

Carnasses i serratges d'encalcinament 

040102 Residus d'encalcinament 

040105 Residus líquids d'adob que no contenen crom 

040106 
Llots, en particular els procedents del tractament in situ 
d'efluents, que contenen crom 

040107 
Llots, en particular els procedents del tractament in situ 
d'efluents, que no contenen crom 

040199 Residus no especificats en cap altra categoria 

040210 

Residus de la indústria 
tèxtil 

Matèria orgànica de productes naturals (per exemple greix, 
cera) 

040220 
Llots del tractament in situ d'efluents diferents dels esmentats 
en el codi 040219 

040221 Residus de fibres tèxtils no processades 

040222 Residus de fibres tèxtils processades 

040299 Residus no especificats en cap altra categoria 

150101 Envasos (inclosos els 
residus d’envasos de la 

recollida selectiva 
municipal) 

Envasos de paper i cartró 

150103 Envasos de fusta 

150202 Absorbents, materials de 
filtració, draps de neteja i 

roba protectora 

Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no 
especificats en cap altra categoria), draps de neteja i roba 
protectora contaminats per substàncies perilloses 

150203 
Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba 
protectora diferents dels especificats en el codi 150202 

190206 

Residus de tractaments 
fisicoquímics de residus 

(incloses la 
descromatització, 
descianurització i 

neutralització) 

Llots de tractaments fisicoquímics diferents dels especificats en 
el codi 190205 

190501 

Residus del tractament 
aerobi de residus 

Fracció no compostada de residus municipals i assimilats 

190502 
Fracció no compostada de residus de procedència animal o 
vegetal 

190599 Residus no especificats en cap altra categoria 

190603 Residus del tractament 
anaerobi de residus 

Licors del tractament anaerobi de residus municipals 

190604 Llots de digestió del tractament anaerobi de residus municipals 
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Taula A.1 Codis CER als quals es limita la base de dades DARI 2008. (continuació2) 

CER Procedència residu Descripció residu 

190805 

Residus de les plantes de 
tractament d’aigües 

residuals no especificats 
en cap altra categoria 

Llots del tractament d'aigües residuals urbanes 

190809 
Mescles de greixos i olis procedents de la separació 
d'aigua/substàncies olioses que contenen únicament olis i 
greixos 

190810 
Mescles de greixos i olis procedents de la separació 
d'aigua/substàncies olioses diferents de les especificades en el 
codi 190809 

190812 
Llots procedents del tractament biològic d'aigües residuals 
industrials diferents dels especificats en el codi 190811 

190814 
Llots procedents d'altres tractaments d'aigües residuals 
industrials diferents dels especificats en el codi 190813 

190899 Residus no especificats en cap altra categoria 

190902 Residus de la preparació 
d’aigua per a consum 
humà o aigua per a ús 

industrial 

Llots de la clarificació de l'aigua 

190999 Residus no especificats en cap altra categoria 

200108 Fraccions recollides de 
manera selectiva (excepte 

les especificades en el 
subcapítol 15 01) 

Residus biodegradables de cuines i restaurants 

200125 Olis i greixos comestibles 

200199 Altres fraccions no especificades en cap altra categoria 

200201 
Residus de parcs i jardins 
(inclosos els residus de 

cementiris) 
Residus biodegradables 

200302 

Altres residus municipals 

Residus de mercats 

200304 Llots de fosses sèptiques 

200306 Residus de la neteja de clavegueres 

200399 Residus municipals no especificats en cap altra categoria 

 

 

Taula A.2 Codis CCAE als quals es limita la base de dades DARI 2008. 

CCAE Descripció 

01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 

05 Pesca, aqüicultura i activitats dels serveis que s'hi relacionen 

15 Indústries de productes alimentaris i begudes 

17 Indústries tèxtils 

19 
Preparació, assaonament i acabament del cuir; fabricació d'articles de marroquineria i viatge; 
articles d'albarderia, talabarderia i sabateria 

21 Indústries del paper 

24 Indústries químiques 

36 Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres 

41 Captació, depuració i distribució d'aigua 

55 Hoteleria 

90 Activitats de sanejament públic 





Annex  Pàg. 7 

 

ANNEX B. Cost del projecte 

 

El càlcul del cost associat a aquest estudi es realitza en dues parts: 

- En primer lloc cal tenir en compte el cost dels recursos humans que han estat 

necessaris per a la realització del projecte. 

- En segon lloc cal considerar el cost dels recursos materials. 

 

B.1 Cost dels recursos humans 

El cost dels recursos humans fa referència a la feina realitzada pel personal involucrat en el 

projecte. Per fer-ne una valoració, cal tenir en compte tres aspectes diferents: les fases en 

què s’ha dividit el projecte, la categoria del personal humà implicat en cadascuna de les 

fases i l’assignació horària de les mateixes. 

A continuació es descriuen les diferents fases d’elaboració del projecte. 

1. Documentació. Aquesta fase es caracteritza principalment per la recerca 

d’informació sobre la digestió anaeròbica en general i la familiarització amb els 

potencials habituals de diferents substàncies orgàniques. S’inclou consulta de 

bibliografia especialitzada i articles científics. 

2. Recopilació i elaboració d’informació. En aquesta fase s’inclouen les hores 

dedicades a ordenar, processar i seleccionar la informació recollida a la fase anterior 

així com el contingut de la base de dades DARI 2008. 

3. Interpretació dels resultats. En aquesta fase s’inclou les hores dedicades a analitzar 

les dades obtingudes de la fase anterior i enfocar-les al treball en qüestió obtenint 

resultats útils. 

4. Revisió dels resultats. Les persones que han realitzat les tasques de revisió i 

correcció de resultats han estat el director del projecte, Xavier Flotats (GIRO Centre 

Tecnològic) i la ponent Eulàlia Planas (UPC). 

5. Redacció. Constitueix la fase final del projecte i inclou les hores dedicades a la 

redacció del document final. 

Pel que fa al personal implicat en la realització del projecte cal diferenciar entre l’enginyer 

junior i l’enginyer sènior, amb unes tarifacions de 15 €/h i 60 €/h, respectivament. 
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La Taula B.1 recull el cost global dels recursos humans, desglossat en les cinc fases, la 

categoria del personal que les realitza, la assignació horària de les mateixes i el cost de 

cada tasca d’acord amb les tarifes descrites. 

      Taula B.1 Cost dels recursos humans. 

Fase Categoria 
Temps 

dedicació (h) 
Tarifa (€/h) Cost (€) 

Documentació E. Júnior 100 15 1.500 

Recopilació i elaboració d’informació E. Júnior 300 15 4.500 

Interpretació dels resultats E. Júnior 250 15 3.750 

Revisió dels resultats E. Sènior 30 60 1.800 

Redacció E. Júnior 150 15 2.250 

Cost total dels recursos humans 830 13.800 

 

B.2 Cost dels recursos materials 

En primer lloc cal tenir en compte el cost de l’amortització dels equips electrònics, així com 

les llicències dels programes informàtics utilitzats, que es consideren costos amortitzables 

en tres anys (Taula B.2). 

Despesa Import (€) 

Ordinador portàtil 800 

Llicència Microsoft Word 2007 189 

Llicència Microsoft Excel 2007 189 

Total 1.178 

Amortització a tres anys 393 €/any 

 

Taula B.2 Cost dels recursos materials amortitzables en tres anys. 



Annex  Pàg. 9 

 

Per altra banda, es comptabilitzen els costos fixes, que corresponen als subministraments 

d’aigua, electricitat i gas natural, i la connexió a Internet (Taula B.3). 

 

 

Així doncs, els costos fixes sumen un total de 1.138 €/any. Tenint en compte que un any 

consta d’unes 1.600 h laborables, i que s’han invertit 830 h en la realització del projecte, el 

cost material del projecte és de 590 €. 

Finalment es comptabilitzen com a costos materials, els derivats del material d’oficina 

(paper, tinta, etc.), que ascendeixen a 300 €; els desplaçaments, amb un cost de 250 € i les 

despeses d’administració per recerca de documentació (300€). En definitiva, el cost total 

dels recursos materials se situa en 1.440 €. 

 

B.3 Cost total del projecte 

Per a la determinació del cost total del projecte (Taula B.4), es sumen els diversos 

conceptes en que s’ha dividit el mateix i se li aplica l’IVA corresponent.  

 Taula B.4 Cost total del projecte 

 

 

   

 

 

Taula B.3 Cost dels recursos materials fixes. 

Despesa Import (€/any) 

Subministraments (aigua, electricitat i gas) 265 

Connexió a Internet 480 

Total 745 

Despesa Import (€) 

Recursos humans 13.800 

Recursos materials 1.440 

Subtotal 15.240 

IVA (18%) 2.743 

TOTAL 17.983 
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Així, el cost associat a l’estudi realitzat queda establert en: 

DISSET MIL NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS.  
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ANNEX C. Estudi d’impacte ambiental 

 

C.1 Descripció del projecte i estat actual 

Aquest projecte parteix d’una base de dades que conté informació sobre els residus 

industrials biodegradables generats a Catalunya durant l’any 2008. A partir d’aquestes 

dades, s’estima el potencial energètic que teòricament es podria assolir a partir de la digestió 

anaeròbia d’aquests residus. A banda d’això, s’elabora informació útil per avaluar la viabilitat 

de plantes de codigestió anaeròbia així com per decidir la ubicació de noves instal·lacions. 

Aquesta informació consisteix bàsicament en la identificació dels residus susceptibles de ser 

codigerits, així com la seva quantificació, situació geogràfica i valoració de la seva 

disponibilitat. 

El fet de tractar mitjançant digestió anaeròbia un o més residus dels que s’han tingut en 

compte en aquest estudi, suposaria en primer lloc, un canvi en el tractament i gestió del(s) 

residu(s) en qüestió, i en segon lloc un canvi en el sistema energètic, degut a la generació 

d’energia renovable. 

Els tractaments actuals més habituals dels residus que s’han tingut en compte en aquest 

estudi, són els següents: emmagatzematge temporal o permanent, deposició, tractament en 

depuradora, abocament sobre el terreny, recollida municipal, utilització en profit de 

l’agricultura, compostatge i tractament anaerobi seguit de compostatge. 

Pel que fa a la situació del sistema energètic a Catalunya, l’any 2007 el consum total 

d’energies renovables en termes d'energia primària va ser de 742,5 ktep, representant el 

2,8% del consum total d'energia primària de Catalunya en aquest any [ICAEN, 2008]. El 

biogàs en concret va representar un consum de 40,8 ktep en termes d’energia primària. 

 

C.2 Conseqüències ambientals 

Si eventualment existís un canvi en el tractament d’un o més residus (passessin a digerir-se 

anaeròbiament enlloc de tractar-se com ho fan actualment), caldria tenir molt en compte que 

l’impacte ambiental associat al transport d’aquestes substàncies des del lloc on es generen 

fins al lloc de tractament, també canviaria. 
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Els residus que actualment s’emmagatzemen (de forma temporal o permanent) corresponen 

principalment a residus de la indústria de l’oli. La digestió anaeròbia d’aquestes substàncies, 

tindria un efecte positiu sobre el medi des del punt de vista del tractament, ja que s’estaria 

posant en marxa un mètode que disminuiria el contingut en matèria orgànica d’aquests 

residus, cosa que actualment no es fa. També és el cas de la deposició de residus no 

especials. 

Alguns fangs i greixos de depuradora es tracten en depuradores fisicoquímiques i 

biològiques o exclusivament biològiques. En aquests casos, no es poden valorar les 

conseqüències ambientals que suposaria el canvi de tractament ja que probablement en 

aquestes depuradores hi hagi procés de digestió anaeròbia. 

Fangs, oliasses, vinasses i brisa són els residus que s’utilitzen en profit de l’agricultura. El fet 

de digerir-los anaeròbiament, produiria un residu més estable que després podria aplicar-se 

al sòl. Des del punt de vista del tractament, es consideraria positiu en cas que, després de 

ser digerits es continuessin utilitzant en profit de l’agricultura. També és el cas dels residus 

que s’apliquen directament sobre el terreny. 

Els residus que es destinen a compostatge corresponen principalment a fangs i greixos de 

depuradora. Tenint en compte que la digestió anaeròbia no aconsegueix l’estabilització total 

de la matèria orgànica del residu i en canvi, el compostatge és un sistema adequat en 

aquest sentit, la digestió sense compostatge posterior no resultaria un canvi positiu. Per 

contra, la integració dels dos processos presenta els avantatges propis de cadascun d’ells, 

minimitzant els seus desavantatges [Flotats, 2000]. 

Des del punt de vista del sistema energètic, el biogàs a Catalunya podria passar de 40,8 

ktep a 65,4 ktep tenint en compte el resultat obtingut de potencial energètic “accessible”. El 

benefici ambiental en aquest sentit, és un doble efecte sobre la reducció de GEH, el degut a 

la reducció d’emissions incontrolades de CH4 (el seu potencial d’efecte hivernacle és 25 

vegades superior al del CO2), i el degut al CO2 estalviat per substitució d’energia d’origen 

fòssil. 

Les conseqüències ambientals que s’esmenten anteriorment (canvis en el transport, 

tractament i generació d’energia), haurien de ser valorades de forma conjunta i per casos 

concrets. S’entén per casos concrets tenir informació real sobre una certa quantitat de residu 

que es genera en un lloc X, que ha de ser digerit o codigerit en un lloc Y i que anteriorment 

rebia un cert tractament a un lloc Z. Atès que no es disposa d’aquestes dades, en alguns 

casos es pot entendre que l’impacte seria positiu des del punt de vista del tractament i la 

generació d’energia renovable però no es pot oblidar que també depèn del lloc on estigui 

ubicada la planta de digestió. 
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Si el que es derivés de la informació recollida en aquest estudi fos la projecció d’una nova 

planta de codigestió, caldria un estudi d’impacte ambiental detallat que d’entrada no es pot 

realitzar sense saber la possible ubicació de la instal·lació, els residus a tractar, el seu lloc 

de generació, etc. 
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ANNEX D. Relació d’arxius en suport informàtic 

En aquest annex es presenten els arxius següents, tots ells en format Excel: 

- dari_2008.xls 

- dari_2008_resultats.xlsx  

- fitxes.xlsx 
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