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1.- INTRODUCCIÓ 

 L’objectiu inicial del projecte era fer un estudi de la gestió dels residus 

d’una indústria, una entitat, un poble,...ja que sempre m’ha interessat molt el 

tema de Medi Ambient i el fet d’intentar fer les coses de la millor manera 

possible per tal de conservar i respectar una mica més aquest món en el que 

vivim. 

 Parlant amb el Professor Sr.Pere Carles va sorgir  la idea de fer un 

estudi sobre la gestió dels residus generats a l’entorn d’una fira, i com no podia 

ser d’una altra manera, de Fira d’Igualada, d’on ell n’és president 

 El projecte tracta en primer lloc de què són els residus, com es 

classifiquen i de quines maneres  els podem gestionar. 

 La segona part del projecte és la que podríem denominar la part 

experimental, ja que per a cada fira, he explicat quins són els residus que es 

generen en tres moments diferents: 

• En el muntatge de la fira 

• Durant la fira  

• En el desmuntatge de la fira. 

Un cop fet això, he mirat a través de gràfics i estadístiques els residus a 

l’any que genera la fira d’Igualada, quins tipus tenim i quantes tones l’any de 

cada un d’ells, per tenir una idea global. 

La tercera part del projecte és la part on per una banda explico com es 

gestionen actualment els residus, quins costos té i quines repercussions medi 

ambientals té fer aquesta gestió. Per altra banda, explico quina hauria de ser la 

correcta gestió dels residus, (o millor dit, una de les possibles gestions), quins 

costos tindria i quines repercussions ambientals tindria fer la gestió dels residus 

d’aquesta nova i millor manera. 
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Per últim, he fet una valoració econòmica-ambiental, per tal de poder 

escollir la millor opció. 

La meva sorpresa ha estat veure que fent una gestió adequada dels 

residus intentant-los valoritzar, em surt més econòmic que no pas portant-ho tot 

a abocador. 

Jo volia intentar demostrar que encara avui era difícil fer les coses de 

manera correcte, però com veureu al llarg del treball, no m’ha sortit com jo 

volia. Millor, senyal que gestionar de manera correcte els residus no és difícil i 

per tant es pot presionar més a tothom, empreses, individuals, entitats,... que 

s’han de fer les coses bé, i ja no només pel Medi Ambient sinó per a 

l’economia. 

Un altra tema que m’ha sorprès molt, va ser el dia que vaig fer la visita a 

l’abocador d’Hostalets de Pierola, on em van explicar el funcionament de 

l’abocador i vaig quedar gratament sorpresa de com de bé s’estava gestionant i 

dels pocs efectes negatius que se’n desprenen 

Per últim esperar transmetre la motivació, entusiasme, dedicació i 

l’esforç que he fet per a realitzar aquest treball i també transmetre la il·lusió que 

jo encara tinc i sempre conservaré de que aquest món encara es pot canviar. 
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2.- ELS RESIDUS 
 

Totes les coses que llencem un cop utilitzades i totes les matèries que 

resulten d’un procés industrial es poden considerar residus. Les deixalles que 

traiem de casa s’anomenen residus domèstics. Els residus que poden ser 

especialment perillosos que poden ser verinosos per a les persones o per la 

resta d’éssers vius, s’anomenen residus tòxics. La major part dels residus 

tòxics provenen de activitats industrials i poden contaminar els rius, els mars, el 

sòl i l’aire. 

Cada any, a tot el món, es produeixen uns 400 milions de tones de 

residus tòxics. Cal mantenir els residus tòxics apartats dels éssers vius, perquè 

poden causar l'enverinament de les persones que hi tenen un contacte directe, 

o bé poden anar a parar al medi i entrar en la cadena alimentària. Generalment, 

es cremen, es soterren o es porten a uns abocadors. Malauradament, aquests 

sistemes no sempre són prou segurs, ja que els residus tòxics es poden filtrar a 

la terra, o poden desprendre gasos perillosos si s'incineren.  

Les deixalles que traiem de casa no desapareixen pel sol fet de llençar-

les. Una casa normal a Europa omple 100 cubells grans d'escombraries l'any. 

La majoria d'escombraries s'enterren en abocadors enormes, on triguen molts 

anys a podrir-se. En algunes ciutats, els munts d'escombraries dels abocadors 

són tan alts com els grans edificis. 

 

Poc a poc, estem convertint la Terra en un gran abocador de tota mena de 

residus. Molts d'ells són perillosos per al medi i els éssers vius. La major part 

dels residus són cremats, soterrats o portats a grans abocadors. Però la millor 

solució és reduir la quantitat de deixalles, reutilitzar els residus i reciclar tot allò 

que sigui possible.                 (4) 
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TIPUS DE RESIDUS: 

• Residus industrials: residus de la indústria del paper, les refineries de 

petroli i la indústria electrònica.  

• Residus químics industrials: moltes substàncies utilitzades en els 

processos químics.  

• Residus radioactius: procedents de les centrals nuclears, de les mines 

d'urani i material radioactiu d'alguns hospitals.  

• Residus de les fàbriques de pintura: algunes pintures contenen 

dissolvents molt tòxics.  

• Residus agrícoles: pesticides i fertilitzants químics. Durant el procés de 

fabricació d'aquests productes també es produeixen residus tòxics.  

• Residus mèdics: medicaments, materials infectats, com ara les 

xeringues usades.  

• Piles gastades: piles de ràdios, rellotges, calculadores, joguines i altres 

aparells. Sovint les piles contenen metalls pesants que poden ser molt 

perillosos.  

• Deixalles domèstiques: 
- Aigua bruta de la cuina i del bany 

- Restes de menjar 

- Envasos de vidre i de plàstic 

- Paper i cartró 

- Llaunes i paper d’alumini 

- Bombetes gastades 

- Productes molt tòxics com: lleixius, detergents, pintures, 

vernissos, olis, insecticides, dissolvents, medicaments,… 

- Roba vella 

- Mobles i electrodomèstics vells 

- La runa de petites obres 

- Els gasos de la cuina, el fum de les xemeneies i els esprais 

aerosols que contaminen l’aire.              (4) 
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FIGURA 2.1: Tipus de residus. 

Ara veurem amb una taula els residus classificats segons la seva 

procedència.         

Origen/sector 
d’activitat 

Tipus de 

residus 

Classes Exemples 

 

Primari 

(agricultura, 
ramaderia i 
silvicultura) 

 

Agrícoles 

Ramaders 

Forestals 

  

• Tiges, fulles, 

palles 

• Fems i purins 

• Restes de fusta i 

branques 

Secundari 

(indústria i 
energia) 

 

Industrials 

 

 

• Inerts 

 

• Assimilables a 

 

• Ferralla, vidres, 

arenes 

• Composts amb 

beril, productes 
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Radioactius 

urbans 

 

• Tòxics i perillosos 

 

inflamables, 

explosius 

• Restes de 

minerals d’urani 

• Restes que 

contenen 

radinúclids 

 

Terciari 

(serveis) 

 

Sòlids urbans 

 

 

 

 

Sanitaris 

 

• Domiciliaris 

• Voluminosos 

• Comercials 

• Construcció i 

demolició 

• Assimilables a 

urbans 

• Bioperillosos 

• Quimico-sanitaris 

• Residus 

radioactius 

• Restes 

anatòmiques 

 

• Paper, matèria 

orgànica, vidres 

• Restes de 

mobles, 

electrodomèstics, 

cotxes. 

• Envasos, bosses 

• Rajoles, fustes 

• Productes 

contaminants, 

xeringues, benes 

 

TAULA 2.1: Classificació dels residus segons procedència. 

 

El nostre cas, és el tercer, Fira Igualada és un servei que hi ha a la ciutat 

d’igualada.  Parlem només de residus sòlids, que són els que ens trobem com 

a residus bàsics a Fira d’Igualada.           (3) 
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Els residus sòlids urbans (RSU) són els generats per les activitats 

desenvolupades en els nuclis urbans o en les seves zones d’influència. 

Activitat 

generadora de 

RSU 

Tipus de RSU 

Domiciliaria 
Fem domèstic, mobles 

electrodomèstics, cotxes,… 

Comercial i de 

serveis 

Material d’oficina i escolar, 

embalatges, residus dels mercats, 

Sanitària 
Residus de la neteja d’ hospitals, 

etc. 

Neteja viària, zones 

verdes i recreatives 
Restes de neteja, fulles, etc. 

Industrials Olis, restes orgàniques, àrids, etc. 

Agrícoles Restes orgàniques 

Construcció 

Enderrocs o runes procedents de 

la construcció o reformes 

domèstiques, fusta, etc. 

TAULA 2.2: Classificació dels RSU segons procedència 

Totes aquestes deixalles són gestionades pels municipis, bé 

directament, bé a través de contractes amb empreses especialitzades. Els RSU 

tenen una composició molt heterogènia. La quantitat de residus varia d’un país 

a un altre ( els països desenvolupats generen molts més residus per habitant i 

dia que els països menys desenvolupats i, dins d’un mateix país, hi ha 

diferències en funció de la zona (urbana o rural), nivell de vida, estació de 

l’any… 
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Els efectes més comuns que provoquen els RSU són els següents: 

• Olors desagradables, provocades per la descomposició de la 

matèria orgànica present. 

• Risc per a la salut, ja que si s’acumulen de forma incontrolada, 

afavoreixen la proliferació de rates, mosques, etc., que són 

possibles portadors de malalties. 

• Contaminació del sòl i d’aigües superficials o subterrànies; en 

aquestes últimes per lixivació, quan l’aigua de la pluja arrossega 

substàncies a l’interior de la Terra. 

• Contaminació de l’aire per combustions, controlades o 

incontrolades. 

• Degradació del paisatge. 
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2.1.- MANERES D’ELIMINAR ELS RESIDUS 
 
La gestió dels residus es basa en tres etapes: 
 
 1) Disminució dels residus: El principi bàsic per a la gestió dels residus 

és disminuir la seva producció. Per això se segueix la regla de les tres R: 

reduir, reutilitzar, reciclar. 

• REDUCCIÓ: Consisteix a limitar la producció de residus utilitzant 

tècniques netes i racionals, mitjançant les quals s’originen residus en 

quantitats mínimes. A més, es persegueix una disminució en volum per a 

fer més fàcil el seu transport, tractament, emmagatzematge o eliminació. 

• REUTILITZACIÓ: nombrosos materials poden ser recuperats i utilitzats 

diverses vegades abans d’esdevenir inservibles: peces metàl·liques, 

envasos de vidre, etc. La reutilització promou l’estalvi econòmic i 

ecològic, tant de matèries primeres com d’energia. 

• RECICLATGE: Molts materials que ja no serveixen per a l’ús per al qual 

van ser fabricats, poden ser recuperats en la seva totalitat o part d’ells i 

utilitzar-los per a fabricar altres del mateix o distint tipus: és el que es 

coneix com reciclatge. Els principals materials que poden ser recuperats 

i reciclats són el paper i cartró, el vidre i els metalls.         (3) 

 

2) La transformació dels residus: És el conjunt de mecanismes que 

eliminen o redueixen la perillositat dels residus, o bé els tractaments que 

transformen els residus en altres materials utilitzables. En aquest últim sentit es 

pot considerar la transformació com una forma de reciclatge. Pràcticament tots 

els tipus de residus poden i deuen ser transformats abans de la seva 

eliminació, bé per a inactivar-los, bé per convertir-los en materials aprofitables. 

Els mètodes de transformació varien depenent del tipus de residu, i cadascun 

deu ser tractat d’acord a les seves característiques. 

 

3) Eliminació dels residus: És l’etapa final dels residus, tant per als quals 

no han pogut reciclar-se o transformar-se, com per als residus originats 

d’aquestes últimes modificacions. La forma d’eliminació de residus varia 

segons el tipus que es tracta. 
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 En la següent taula veiem els diferents mecanismes d’eliminació de 

residus: 

 

Mecanisme 

d’eliminació 
Tipus de residus 

Abocadors 
Biomassa, Miners, 

Inerts, RTP, RSU,... 

Incineració 
Biomassa, RTP, RSU, 

Sanitaris,... 

Emmagatzematge RTP, Radioactius,... 

TAULA 2.3: Mecanismes d’eliminació. 

 

 

MÈTODES D’ELIMINACIÓ DELS RSU: 
 

1.- ABOCADORS: 
 
 L’ús d’abocadors ha estat el primer dels mètodes emprats per l’home per 

a eliminar els residus, per simple i barat, però presenta greus problemes 

ambientals (alteració del paisatge, olors, contaminació d’aigua) i de salut 

(malalties transmeses per rates o insectes que hi proliferaven) en mancar de 

controls adequats. En l’actualitat s’utilitzen cada vegada més els denominats 

abocadors controlats, situats en terrenys adequats on es dipositen de forma 

ordenada els residus sota condicions segures i supervisades que eviten 

problemes de contaminació d’aigua, aire i sòl. Les característiques i factors que 

es tenen en compte per a la instal·lació i bon manteniment de l’abocador són 

les següents: 

 

• Condicions geològiques i geomorfològiques del terreny: terreny 

impermeable o impermeabilitzat artificialment per a evitar contaminació 

d’aigües subterrànies per lixivació, terreny en pendent per recollir els 

lixiviats i transportar-los a basses de recollida. 
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• Condicions climatològiques: escollir per a la seva ubicació una zona on 

existeixin taxes de precipitacions baixes i elevada evapotranspiració per 

a reduir així la producció de lixiviats. 

• Instal·lar punts de sortida dels gasos (principalment metà) que es 

produeixen com a conseqüència dels processos de descomposició. 

• Recobriment amb capes de terra en les quals sigui possible el 

creixement de vegetació autònoma, el que faria disminuir l’impacte 

paisatgístic. 

• Accessos per al pas de vehicles i un tancat que impedeixi el pas de 

persones i animals.                  (3) 

 

                       
FIGURA 2.2: Abocador incontrolat. 

 

                       
FIGURA 2.3: Abocador controlat. 
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- Com funciona un abocador controlat: 
 

 1) Terreny impermeable per evitar la lixivació 

 2) Capa impermeable inferior: al fons de l’abocador s’impermeabilitza 

acuradament de manera que els lixiviats (líquids resultants de la descomposició 

dels residus) no es puguin filtrar sòl avall i contaminar les aigües subterrànies 

de la zona. 

 3) Capa de drenatge dels lixiviats formada per graves: recull els lixiviats i 

els condueix fins a les basses de recollida. 

 4) L’enterrament diari dels residus amb una capa de terra elimina les 

molèsties i els problemes sanitaris que d’altra manera es podrien produir i 

assegura el confinament correcte dels residus. 

 5) Una bateria de canonades permet que els gasos que es generen dins 

l’abocador com a resultat de la fermentació dels residus orgànics siguin 

evacuats i, fins i tot, es puguin aprofitar. 

 

Un cop ple, l’espai que ocupava l’abocador pot ser recuperat per a altres usos. 

 

       
FIGURA 2.4: Esquema abocador controlat. 
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Els avantatges d’aquest mètode d’eliminació són la seva instal·lació, uns 

costos reduïts i un impacte ambiental menor si es controla i gestiona de forma 

adequada. Entre els inconvenients destaquen la necessitat de grans superfícies 

de terreny allunyat de nuclis urbans i la producció de lixiviats, fins i tot, després 

que l’abocador sigui clausurat.          (3) 

 
 

2.- INCINERACIÓ: 
 
 Consisteix en un procés de combustió tèrmica ( a més de 900ºC) 

controlada que provoca una oxidació del C i H presents en la matèria orgànica 

dels residus, obtenint-se com a productes cendres, CO i H2O. Si en els fems 

existeix PVC, es produeixen, a més, dioxines i furans. Amb aquest mecanisme 

s’aconsegueix reduir el pes i volum dels RSU en poc temps i espai. 

  

En principi aquest seria el millor tractament dels residus. No obstant això 

presenta certs inconvenients: 

• Alts costos d’instal·lació i explotació. 

• Consum energètic (combustibles) per al seu funcionament. 

• Impacte ambiental per contaminació gasosa (dioxines i furans). 

• Originen escòries i cendres que deuen ser eliminades en abocadors. 

 

Una planta incineradora és una instal·lació on té lloc un procés de 

combustió controlada del rebuig dels residus (la fracció no és reciclable), els 

quals són transformats en cendres, escòries (compostos inorgànics semifosos i 

refredats) i gasos. D’aquesta manera es redueix de forma important el volum de 

residus i s’aprofita l’energia que contenen per generar electricitat. Les cendres i 

escòries són objecte d’una disposició controlada i els fums i gasos són rentats i 

depurats. 
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La planta d’incineració la podem dividir en 6 zones: 

 

 
FIGURA 2.5: Esquema d’una planta d’incineració. 

 

1- Fossa d’emmagatzematge de deixalles 

2- Els forns 

3- El generador 

4- El filtre de rentat dels gasos àcids 

5- La xemeneia 

6- Les escòries. 

 

Funcionament: Els residus arriben a la planta en camions de caixa tancada 

i compactadors, i prèvia autorització s’adrecen a una bàscula electrònica per a 

ésser pesats. Posteriorment, passen a la plataforma de maniobra, des d’on 

aboquen la seva càrrega al fossat d’emmagatzematge. Una grua s’encarrega 

aleshores d’agafar la brossa i introduir-la al forn, on es processa a la cambra de 

combustió i a la de post-combustió. Els gasos que es produeixen passen a la 

caldera de recuperació on es genera el vapor rescalfat que, mitjançant un 

turboalternador, es convertirà en energia elèctrica. La fracció sòlida (escòries) 

són tractades i emmagatzemades en zones controlades. Els gasos passen per 

una sèrie de filtres abans de sortir a l’atmosfera per la xemeneia. 
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3.- RECICLAT: 
 
 Consisteix en la separació selectiva de fraccions dels residus i la seva 

reutilització. És el procediment més complert i ecològic, podent-se separar i 

reutilitzar fins el 85% dels residus, bàsicament paper, plàstics, metalls i sobretot 

vidre, realitzant una separació en origen o en destinació. Amb aquest 

tractament s’estalviaria gran quantitat de recursos materials i energètics, 

eliminant al mateix temps els residus. En les ciutats hi ha contenidors 

específics per a la recollida de paper i vidres, i programes per a la recollida de 

piles. A més poden existir instal·lacions anomenades Centres de Recuperació 

de Residus, deixalleries, ecoparks,etc. On es reben els diversos tipus de 

residus domèstics, els quals seran reciclats posteriorment per separat.    (3) 

     
 

FIGURA 2.6: Esquema reciclat residus municipals 
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Les Deixalleries: 

 

 Una deixalleria és una instal·lació que permet fer una recollida selectiva 

d’aquelles fraccions de residus municipals per als quals no hi ha un sistema de 

recollida domiciliaria o uns contenidors específics al carrer. D’aquesta manera, 

amb un simple cop de cotxe o un petit passeig, els veïns poden classificar ells 

mateixos els diferents tipus de residus domèstics (tant els reciclables com els 

especials) que no han pogut minimitzar i dipositar-los selectivament, és a dir, 

en contenidors separats. 

 La deixalleria és, per tant, un lloc on els ciutadà participa activament en 

la gestió de residus municipals i on pot rebre formació i informació sobre molts 

detalls d’aquesta gestió. 

 Els servei de la deixalleria és gratuït pels usuaris particulars que aportin 

els residus en turismes particulars amb un limitació màxima diària de 500kg. 

 Dins del programa de gestió de Residus Municipals a Catalunya, la 

deixalleria constitueix un dels nivells del model de gestió de residus municipals, 

i és en definida com la infrastructura que permet al ciutadà l’aportació de forma 

no periòdica de residus municipals voluminosos i especials. 

 La deixalleria és un espai tancat, dotat de personal, on s’instal·len una 

sèrie de contenidors per facilitar la recollida separada de les diferents fraccions 

de residus municipals que s’hi aporten i que no han pogut ser minimitzades, les 

quals es lliuraran selectivament a centres de gestió per a la seva reutilització, 

l’ordre de prioritats de gestió de residus necessari per tal d’assolir un 

desenvolupament sostenible. 

 La gestió dels residus comença ja a la mateixa deixalleria, on 

determinats residus ( com roba, sabates, ampolles de cava o mobles i altres 

aparells voluminosos) que estan en bon estat són separats de cara a la seva 

reutilització i aprofitament per part de qui ho sol·liciti a través de l’ajuntament o 

qualsevol altre organisme. 

 A més, en les noves deixalleries (les anomenades deixalleries de tercera 

generació) es procedirà al desballestament dels voluminosos, sempre i quan 

això sigui tècnicament possible i la realització d’aquesta operació no afecti el 

correcte funcionament de la deixalleria. 
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Importància de les deixalleries: aquest servei és important perquè permet: 

• Aprofitar els residus revaloritzables 

• Disminuir la quantitat de residus que van a parar als abocadors 

• Evitar l’abocament incontrolat de residus a l’entorn de les nostres ciutats 

i dels nostres pobles. 

• Separar els residus perillosos generats a les llars per a donar-los la 

destinació final més adequada. 

• Informar i formar els ciutadans sobre la correcta gestió dels residus. 

 

Ubicació i tipus: 

 En funció de la població servida per cada deixalleria, s’han establert tres 

instal·lacions tipus (A, B i C) pel cas de municipis amb obligatorietat d’establir 

aquest servei, que segons la Llei 6/1993 de residus són els de més de 5000 

habitants, i s’ha proposat l’establiment d’un tipus de deixalleria (Bàsica) que 

donarà servei als municipis d’entre 2000 i 5000 habitants. Totes elles hauran 

d’estar ubicades en les proximitats a d’altres pols d’atracció, com són zones de 

caire comercial, parcs, estacions de transports, etc., que serveixin de referència 

i facilitin l’accés i la utilització de la instal·lació.           (8) 

Esquema deixalleria: en aquest esquema es poden veure els 

components més importants que conformen una deixalleria (en aquest cas el 

model corresponent al que seria una deixalleria de tipus b típica): 

 

            
FIGURA 2.7: Esquema deixalleria 
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1.- Oficina de recepció i informació: un operari supervisa i registra els residus 

que entren i surten de la deixalleria. 

 

                             
FIGURA 2.7.1: Exemple d’una oficina de recepció d’una deixalleria 

 

 
 
 
2.- Tanca perimetral: És imprescindible que, fora de l’horari d’atenció al públic, 

no es puguin introduir a la deixalleria residus no controlats. 

 

                              
FIGURA 2.7.2: Exemple d’una tanca perimetral d’una deixalleria 
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3.- Cobert d’emmagatzematge dels residus especials: Cal protegir els 

residus especials de la pluja per evitar que l’aigua pugui arrossegar i escampar 

substàncies tòxiques fora de la deixalleria, així com ventilar per tal d’evitar 

l’acumulació de gasos tòxics. 

 

                              
FIGURA 2.7.3: Exemple d’un cobert d’emmagatzematge per a residus especials  

 

 

 
 
4.- Plataforma o moll de descàrrega: Els particulars poden estacionar el seu 

vehicle davant el contenidor adequat i dipositar-hi els residus amb comoditat. 

 

                                     
FIGURA 2.7.4: Exemple d’un moll de descàrrega 
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5.- Contenidors: poden ser de diferents tipus: oberts, tancats (per a líquids, 

per exemple), compactadors (per a residus voluminosos com el paper), etc., i 

és recomanable que disposin d’un logotip o dibuix explicatiu i d’una llegenda 

amb el nom del residu pel qual estan destinats. 

 

                
FIGURA 2.7.5: Exemple de contenidors. 

 

 

 
 
6.- Vial d’accés per als vehicles de càrrega: Els camions que s’han d’endur 

els contenidors plens cap a la planta de reciclatge o de tractament han de 

disposar de l’espai necessari per a maniobrar amb independència del trànsit de 

vehicles particulars.               (8) 

 

                   
FIGURA 2.7.6: Exemple del vial d’accés pels vehicles 
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4.- COMPOSTAGE: 
  

Consisteix en la separació de la matèria orgànica dels RSU i la seva 

utilització per a la fabricació, mitjançant processos biològics aerobis, d’un 

fertilitzant orgànic que rep el nom de compost. El rendiment en la reutilització 

dels RSU per aquest mecanisme pot arribar al 30-40%, i encara que suposa 

una bona alternativa en la gestió dels RSU no és molt utilitzada a causa de la 

presència de restes de vidre i plàstic en el compost, no separats totalment, pel 

que a vegades és rebutjat per l’agricultor. 

        
FIGURA 2.8: Esquema d’una planta de compostatge 

 

 

1- Recepció i bàscula. 

2- Àrea de serveis. 

3- Bassa d’aigua potable. 

4- Biofiltre. 

 



   

 23

 

 

5- Nau de pretractament i postractament de la matèria orgànica i 

emmagatzematge de compost. 

6- Dipòsits de lixiviats. 

7- Nau de compostatge 

8- Centre de recollida de residus, deixalleria i punt d’informació 

9- Àrees educatives i d’experimentació sobre l’ús del compost. 

10-  Estació meteorològica. 

 

En l’actualitat, a nivell de l’Estat Espanyol, podem considerar que un 64% 

dels RSU van a parar a abocadors controlats, un 17% a abocadors incontrolats, 

un 14% es destina a la producció d’un compost i un 5% és incierat.        (3) 
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3.- IMPORTANCIA DEL RECICLATGE 
 

3.1.- DEFINICIÓ DE RECICLATGE 
 

El reciclatge avui en dia és i s’ha d’entendre com una estratègia de 

gestió de residus sòlids. 

 Un mètode per els residus sòlids igual d’útil que l’abocament o la 

incineració, i ambientalment més desitjable. És el mètode de gestió de residus 

sòlids ambientalment preferit.         (1) 

 Des d’un punt de vista econòmic, residus són tots els materials generats 

per les activitats de producció i consum que no arriben a tenir cap valor 

econòmic i són rebutjats, és a dir, retirats del cicle productiu. 

 Des del punt de vista ecològic, els residus són el conjunt de materials o 

formes d’energia descarregats al medi ambient per l’home, i susceptibles a 

produir contaminació impacte ambiental.    (3) 

 Una altra definició de reciclatge  bona és: renovar un material, un objecte 

usat,… per tal que pugui ésser utilitzat de nou.         (9) 

 

Diagrama de com s’obté un producte en un procés industrial: 

 

 
PROCÉS 

 
PRODUCTE 

RESIDUS 

Matèria 
Prima 

Energia 

Altres elements 
complementaris 
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3.2.- UNA MICA D’HISTÒRIA… 
 

Els primers éssers humans no tenien una estratègia de gestió de 

residus, probablement degut al fet de no estar en un lloc el temps suficient per 

acumular una quantitat de residus important, tampoc tenien la necessitat 

d’utilitzar els recursos al màxim. 

 

 En canvi, quan els éssers humans van començar a assentar-se en 

comunitats permanents, amb una concentració més elevada d’individus i 

d’activitats generant residus, va sorgir la necessitat d’una gestió de residus. 

 

 Atenes va organitzar el primer abocador municipal abans del 500a.c. 

  

 Això però, va anar creixent fins al punt que les afores de les ciutats hi 

havia unes muntanyes altíssimes de residus, els rius també estaven plens de 

deixalles,…. Per aquest motiu i per la importància que va començar a prendre 

la salut i la seguretat de les persones, van aparèixer, ja en el segle passat, uns 

sistemes per “intentar” destruir aquests residus, com van ser les incineradores. 

 

 Ja fa temps que es van començar a reutilitzar certs tipus de residus, com 

les grasses i els olis per a la fabricació de sabó i espelmes, el vapor de les 

incineradores, per a produir energia,….  

 

 No obstant, abocaments al mar i en espais oberts van continuar essent 

ambiental i econòmicament acceptables.             (1) 

 

 Després de la segona guerra mundial, hi va haver una ràpida expansió 

del coneixement, a llarg plaç, de la contaminació de les aigües subterrànies i de 

l’aire. 

 

 Per això es va fer important començar a prendre responsabilitats amb 

aquest tema. 
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 La primera llei (EEUU) federal relativa a la gestió de residus sòlids va ser 

l’ACTA D’EVACUACIÓ DE RESIDUS (SWDA) de 1965 que va autoritzar les 

investigacions i va proporcionar subvencions estatals. El 1970 es va aprovar 

l’ACTA DE L’AIRE NET.                  (1) 

 

LLEIS A CATALUNYA: 

 

 La primera Llei que va sorgir a Catalunya va ser l’any 1982, amb el 

Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del 

tractament dels desfets i residus. 

 El 1984, el Decret 142/1984, d’11 d’abril, sobre residus industrials. 

 No és fins el 1993 que surt una Llei de residus, es tracta de la Llei 
6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus. 

 Amb el Decret 34/1996, s’aprova el catàleg de residus de Catalunya. 

 El 1999, surt un Decret 92/1999 sobre procediments de gestió de 

residus. 

 La Llei 15/2003, de 13 de juny, modificació de la Llei 6/1993, reguladora 

de residus.                 (7) 

 

 



   

 27

3.3.- PERQUÈ ÉS IMPORTANT RECICLAR 
 

El reciclatge es produeix per tres raons bàsiques: 

 

• Altruistes: És evident que la protecció del medi ambient i la 

conservació dels recursos és un interès general de tot el món. 

 

• Imperatius econòmics: El cost evitat per una gestió de residus 

ambientalment acceptable s’ha incrementat tant que, quan es 

combina amb altres costos associats al reciclatge, agafa sentit, 

des del punt de vista econòmic, el reciclatge de molts materials. 

 

• Consideracions legals: Com a resposta a les exigències del 

públic i a la creixent falta de mètodes alternatius per a la 

evacuació, el govern està obligant a reciclar, amb un àmplia 

diversitat de penalitzacions econòmiques i civils, a més 

d’incentivar per estimular el reciclatge.        (1) 

Tot i que en molts països hi ha lleis que limiten l'abocament de residus 

tòxics als rius, cada dia hi van a parar grans quantitats de productes perillosos 

que poden destruir la vida aquàtica i causar malalties a les persones. A tot el 

món hi ha rius i llacs contaminats.  

                               

FIGURA 3.1: Foto d’un riu contaminat 
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Els residus químics que arriben al mar també provoquen malalties en els 

animals aquàtics. Els residus tòxics que no es degraden fàcilment passen a la 

cadena alimentària (plàncton, peixos, ocells, mamífers marins) i arriben a les 

persones.  

Els organoclorats són residus tòxics que han causat problemes a molts 

indrets de la Terra. En aquest grup hi ha pesticides, dissolvents i PCB 

(substància química usada per la indústria electrònica). Els organoclorats 

afecten el fetge i els ronyons, i fins i tot podem produir càncer.  

Les dioxines són unes substàncies tòxiques del grup dels organoclorats. 

Poden provocar càncer, malformacions congènites, afeccions a la pell i altres 

problemes si es troben als aliments que mengem o a l'aire que respirem. Els 

residus de les indústries papereres contenen dioxines. També se'n produeixen 

als incineradors, quan es cremen determinats residus. 

Els residus radioactius es soterren o bé s'emmagatzemen en cementiris 

nuclears. La major part dels residus radioactius tenen una vida mitjana de 

segles i qualsevol fuita dels contenidors on es troben pot tenir greus 

conseqüències per als éssers vius. Cal recordar que la radioactivitat perjudica 

el cos perquè n'afecta les cèl·lules, i de vegades provoca càncer.  

                             

FIGURA 3.2: Foto de les xemeneies d ‘una indústria 
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Els abocadors de deixalles contaminen tant la terra com l'aigua. Quan 

plou, l'aigua es contamina perquè passa a través de la brutícia. Si l'aigua 

penetra en el sòl, arrossega els elements tòxics i contamina l'aigua de rius i 

pous.  

En els grans abocadors les escombraries es descomponen molt 

lentament. L'oxigen, la llum del sol i els bacteris contribueixen al procés de 

descomposició, però quan s'acumulen grans quantitats de deixalles, la llum 

solar no hi arriba bé i els bacteris no poden actuar. Hi ha plàstics que triguen 

500 anys a descompondre's. En un abocador, es va trobar un diari que encara 

es podia llegir després d'haver passat 30 anys.         (4)     

   

 

                           
FIGURA 3.3: Foto abocador incontrolat 



   

 30

3.4.- SOLUCIONS I MESURES QUE PODEM ADOPTAR 
 

Hem de canviar els nostres hàbits i costums per tal d'evitar els problemes 

que provoquen les grans quantitats de residus que generem cada dia.  

Quines són les solucions que nosaltres tenim més a l’abast?  

• Reduir el consum de substàncies contaminants i d'articles innecessaris.  

• Reutilitzar tot allò que sigui possible, en lloc de destruir-lo. Podem 

reparar les sabates en lloc de llençar-les, vendre o intercanviar mobles, 

llibres, roba Fer una recollida selectiva dels residus i reciclar-los. Cal 

dipositar els diferents residus (vidre, paper, llaunes, plàstic) al contenidor 

corresponent per tal que puguin ésser reciclats.  

• Els residus que no es puguin dipositar en els contenidors dels carrers, 

cal portar-los a la deixalleria més propera. Allà s'encarreguen de reciclar 

o reutilitzar tots els residus que hi arriben.  

• Comprar productes que portin el mínim envàs possible.  

• Portar la roba que no fem servir als mercats de segona mà o als centres 

de beneficència.  

• Comprar les begudes i la llet en ampolles retornables.  

• Portar a la botiga un cistell i rebutjar les bosses de plàstic.   

• Utilitzar paper i altres productes reciclats.  

• No comprar productes que perjudiquen el medi ambient.  

• Acabar totalment els pots de pintura o dissolvents, en lloc de llençar-los 

mig buits.  

• No abocar productes tòxics a l'aigüera o a les clavegueres.  

• Aprofitar els serveis de recollida de mobles i electrodomèstics vells que 

ofereixen molts ajuntaments.  

• Els governs dels diferents països han de promoure processos industrials 

nets que generin poc residus:  

- Els productes que es fabriquen han d'estar pensats per utilitzar el 

mínim de matèries primeres, aigua i energia.  
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- El procés de fabricació ha de ser concebut de tal manera que 

produeixi el mínim de residus i que torni a utilitzar l'aigua que ha fet 

servir.  

- Els productes han de ser reutilitzables moltes vegades.  

- Els productes han de poder ser reciclats, sencers o per parts.      (4) 
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4.- FIRA D’IGUALADA 

4.1.- L’ENTITAT 
 
 És una entitat sense afany de lucre. Neix l’any 1951 amb la finalitat de 

fomentar fires, mercats, festes i potenciar el comerç i la indústria d’igualada i la 

seva comarca.    (2) 

 

 L’entitat té una Junta Directiva i una junta assessora formada per 

representants de les entitats econòmiques de la comarca. D’aquesta manera 

l’organització de la fira d’Igualada queda de la següent manera. 

 

 
FIGURA 4.1.1: Organigrama de la Fira d’Igualada. 

 

 

 

 

President

Tresorer Vicepresident Secretari 

Gerent 

15 vocals Junta 
assessora 

Vice-secretari 

Departament comercial i 
secretaria 
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JUNTA DIRECTIVA: 

 

• President →    Pere Carles i Freixas 

• Vicepresident →   Joan Talavera i Gumà 

• Secretari →    Jesús Enrique i de Pedro 

• Tresorer →    Josep Segura i Bernades 

• Vice-secretari →   Francesc Bernaus i Gener 

 

• Gerent →   Martí Marsal i Cortadellas 

• Departament Comercial i secretaria → Francina Riba i Segura 

M.Teresa Riba i Franquesa 

 

JUNTA ASSESSORA: 

• Vocals (Socis) → Joan Costa i Cor 

Toni Díaz i Ballesteros 

Josep Guixà i Rius 

Paquita Llacuna i Ortínez 

Magí Marcé i Bernades 

Domènec Marsal i Cortadellas 

Carles Raspall i Grau 

Roger Salat i Miret 

Josep Sellarès i Alegre 

Francesc Seuba i Trullàs 

Joan Tarrida i Soler 

Lluís Verdés i Soler 

 

• Col·laboradors → Ajuntament d’igualada 

Consell Comarcal de l’Anoia 

Cambra de Comerç 

UBIC 

Col·legi d’Agents Comercials 

UEA 
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Tots ells, és a dir, junta directiva, socis, i junta assessora vetllen i fan els 

possibles per assolir els objectius de cada any amb èxit. 

 

 Fira d’Igualada, com tota entitat té uns estatuts en els quals queda 

reflectit, les finalitats de Fira d’Igualada, l’àmbit d’actuació, els representants i 

les seves responsabilitats, la seva gestió econòmica i la seva gestió de 

personal,...  Els podem veure a l’annex número 2. 

  

 Fira d’Igualada no disposa actualment d’un recinte on poder-hi realitzar 

totes les fires, per això, s’han d’organitzar en diferents espais habilitats en 

funció del tipus d’aquestes. 

 

Actualment s’organitzen 9 fires diferents, algunes repetides diverses 

vegades al llarg de l’any.                 (2) 
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 4.2.- LES FIRES I ELS SEUS RESIDUS 
 

4.2.1.- FIRA DE REIS 
 

La fira de Reis és la més tradicional i la més antiga que se celebra a la 

ciutat d’Igualada (des de 1373), marca, a més, l’inici de l’activitat anual de la 

Fira d’Igualada.  

 

Es celebra des de fa un 

temps conjuntament amb el 

Mercat mensual 

d’Antiguitats, 

col·leccionisme, art i 

artesania. 

 

 

La Fira de Reis ocupa gairebé la totalitat del Passeig Verdaguer, uns 

12.000 m2 d’espai brut, dels quals uns 9.000m2 són útils, és a dir, pels 

expositors. La durada d’aquesta fira és d’un matí, de 10h fins a les 15h del 

migdia. 

 

Aquesta fira compta amb uns 300 

expositors que, com ja hem dit abans, 

distribueixen les seves parades al llarg de tot 

el Passeig, i té més o menys, ja que és difícil 

de comptabilitzar, unes 3.000 persones 

d’afluència.  

 

En la Fira de Reis s’exposen varis 

productes i serveis: Planters, Artesania i 

Venedors ambulants.               (2) 

 

 



   

 36

 
ELS RESIDUS: 

 

Els residus que podem trobar en aquest tipus de fira són variats, cartró i 

plàstics provinents en gran part dels embalatges dels productes dels 

expositors, restes orgàniques, restes de fang i/o ceràmica,….  

 

Aquesta fira utilitza els contenidors del Passeig Verdaguer, és per això 

que és difícil de quantificar quina és la quantitat de deixalles, grosso modo 

podem dir que surten uns 1.000 Kg de residus general, i uns 320 Kg de cartró 

que es recull separadament. 

A part dels residus que es canalitzen com a residus municipals, també 

hem de tenir en compte la neteja posterior dels carrers afectats per la fira, ja 

que, com és de preveure, queden bastant bruts. 

 

Si féssim una estadística tindríem que: - 1.000kg basura general → 55% 

      - 320kg cartró → 20% 

      - neteja posterior → 25% 

 

                   

55%
20%

25%

Basura General Cartró Neteges
 

                FIGURA 4.2.1: Percentatge dels diferents tipus de residus generats a la fira.
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4.2.2.- SALÓ NUVIS 

 

La primera edició d’aquest saló és l’any 2001, va tenir una acceptació 

bona per part del públic i una molt bona valoració per part de les entitats 

organitzadores; Fira d’Igualada i Unió de Botiguers i Comerciants d’Igualada. 

 

Aquesta fira té lloc en el recinte 

firal de Cal Carne, omple uns 1800m2 

bruts de superfície, dels quals uns 

800m2 són destinats a estants i espais 

pels expositors. El saló té una durada 

d’un cap de setmana, dissabte i 

diumenge. 

 

Compta amb uns 72 expositors, entre estants (42) i les firmes de les 

desfilades (30). Té una afluència d’uns 3.000 visitants que poden trobar tot el 

que necessiten per preparar un bon casament: 

• Decoració 

• Regals 

• Vestits i complements 

• Floristeria 

• Mobiliari 

• Agències de viatges 

• Perruqueria i estètica 

• Immobiliària 

• Fotografia 

• Restauració 

• Càtering 

• Joieries … 
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Un dels plats forts d’aquest saló de Nuvis, són les desfilades al matí i a  

Tarda del diumenge, on moltes de les firmes de roba desfilen per una 

passarel·la, a part de la roba també es posen de manifest els llums,… d’altres 

cases no relacionades amb la moda. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Els expositors tenen un estant modular d’estructura d’alumini anoditzat* , 
i el terra de moqueta, cada estant té una superfície d’uns 9m2.        (2) 
 

 

RESIDUS: 
 

 En aquesta fira trobem una gran quantitat de plàstic que es llença a la 

basura general, aquest prové de la protecció de la moqueta durant el procés de 

muntatge del saló, ja que la moqueta s’ha de trobar en perfectes condicions per 

l’inaguració d’aquest. També trobem una part important de plàstic com a residu 

dels embalatges dels objectes que porten els expositors per exposar. També 

trobem molta quantitat de cartró, caixes, restes d’embalatges,… 

 

 Trobem també restes de fusta sobrants durant el muntatge de l’interior 

de l’estant per part de l’expositor, porex-pan, i com a residu més important la 

moqueta, que un cop utilitzada no es guarda i es llença com a residu general. 

 

 Durant la fira, el principal residu que trobem són els papers, fulletons i 

revistes informatives de les diferents firmes exposades i altres deixalles com  
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poden ser; colilles, llaunes d’alumini,… que poden portar els visitants però que 

són poc significatius. 

Si féssim una estadística dels residus veiem que: 

 

• 400 Kg basura general (plàstic inclòs) → 15% 

• 1800 Kg moqueta (suposant 1m2  1 Kg) → 66% 

• 100 Kg cartró → 4% 

• Neteges → 15% 

• 2300 Kg TOTAL 

 

 

                

15%

66%

4% 15%

Basura General Moqueta Cartró Neteges
 

                   FIGURA 4.2.2: Percentatge dels diferents tipus de residus generats a la fira.



   

 40

 

4.2.3.- FIRA D’ANTIGUITATS, COL·LECCIONISME, ART I ARTESANIA 
 

Cada últim diumenge de mes té lloc al nucli antic d’igualada aquesta fira, 

es tracta d’un mercat mensual d’antiguitats, col·leccionisme, art i artesania. 

 

 Els expositors s’ubiquen a la Plaça de l’Ajuntament, Carrer Born, Carrer 

Santa Maria i la Plaça Pius XII. 

 

L’inici del mercat 

d’Antiguitats i 

col·leccionisme és ara fa 

21 anys (1983) i el 1993 

es va afegir la mostra 

d’art i artesania.  

 

En aquesta fira s’hi poden 

trobar productes fets de forma artesana com: embotits, mel, mató, caramels, 

peces de ceràmica, fang, eines antigues de fusta,… 

 

 Es tracta d’un mercat d’un matí de durada (10h a 15h), la superfície que 

ocupa és d’uns 4.000 m2 bruts dels quals 1.000m2 són ocupats pels expositors i 

artesans. Compta amb uns 60 expositors mensuals, dels quals 50 reparteixen 

cada mes i 10 són diferents, així doncs, podem dir que al llarg de l’any venen 

uns 150 artesans i expositors diferents a exposar i vendre els seus productes. 

 

 Al llarg de tot l’any es fan 10 mercats d’antiguitats, col·leccionisme, art i 

artesania, un al mes, exceptuant els mesos de juliol i Agost, repartits entre tots 

els mercats hi passen unes 15.000 persones.         (2) 
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RESIDUS: 

 

 En aquests mercats es fa poca quantitat de deixalles, podríem fer un 

estimació aproximada i dir que 200 Kg de basura general i uns 50 Kg de cartró, 

no podem oblidar, que al ser una fira a l’exterior (carrers públics) s’ha de fer 

una neteja posterior d’aquests. Cal pensar que aquesta fira es du a terme una 

vegada al mes i per tant, aquesta quantitat de residus es generen també una 

vegada al mes. 

 

• 200 Kg basura general → 40% 

• 50 kg cartró → 10% 

• neteges → 50% 

 

                   

40%

10%

50%

Basura general Cartró Neteja
 

FIGURA 4.2.3: Percentatge dels diferents tipus de residus generats a la fira. 
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4.2.4.- FIRA –MERCAT PRIMAVERA 
 

Al mes de Maig té lloc, ara ja fa uns quants anys, des de 1994, la Fira-

Mercat de Primavera (10ena edició) conjuntament amb l’automercat (6ena 

edició). 

Als inicis, aquesta fira tenia lloc a la plaça de cal Font i aquests dos 

últims any, s’ha traslladat, 

per qüestions d’espai, al 

Passeig Verdaguer. 

 

Té lloc en uns 3000 

m2 bruts, dels quals 

1500m2 són destinats als 

comerciants, expositors,… 

El nombre d’expositors que 

s’hi ofereixen ronda els 55, 

exposats en estants o carpes i el nombre de visitants, és d’uns 7.000 repartits 

en els dos dies que dura la fira. 

 

 Pretén ser un aparador comercial per a tots els articles destinats al bon 

temps. L’oferta és molt variada, des de productes alimentaris, passant per 

immobiliàries, agències de viatges, escoles d’idiomes, llibres,… A  part de la 

fira hi ha activitats amb la finalitat d’entretenir, com ara espectacles infantils, 

concursos; puzzles, pintura ràpida, també 

sardanes,… entre ells el tradicional concurs de 

pintura ràpida “ciutat d’igualada”.           (2) 
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RESIDUS: 
 

 En aquesta fira hi trobem els tipus de residus generals, des del paper 

dels fulletons informatius dels comerços, al plàstic dels emboltoris dels 

productes exposats,… 

 Quatre contenidors es porten expressament perquè els residus generats 

hi tinguin cabuda i no els trobem per carrer mal posats, la resta, s’afegeix als 

contenidors que trobem als carrers de la ciutat. 

 Un dels residus més importants és la moqueta, que un cop recollida la 

fira, no es guarda perquè ha quedat molt deteriorada del pas dels visitants, i es 

llença conjuntament amb la resta de deixalles generades. 

 

En total, i resumint una mica, tenim: 

• 1000 kg basura general (500Kg al dia) 

• 1500 kg moqueta ( suposant 1m2  1 Kg) 

• 100 kg de cartró 

Cal tenir present que al ser finalitzar la fira hi ha una neteja viària que gairebé 

és tant important com els residus generats. 

 

Per tant; 30,77% Residu General 3,08% Cartró 

  46,15% Moqueta  20% Neteja Posterior 

  

           

31%46%

3% 20%

Residu General Moqueta Cartró Neteja
 

          FIGURA 4.2.4: Percentatge dels diferents tipus de residus generats a la fira
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4.2.5.- SALÓ VIUREBÉ 
 
 

Aquest saló neix l’any 2003, com a conseqüència que la gent gran a la 

nostra societat és un sector molt important, aquest saló, està dedicat al món de 

la gent gran, espera convertir-se en un punt de referència, un lloc on trobar-hi 

informació per una millor qualitat de vida, i com a punt de trobada d’intercanvi 

d’idees. 

 Els professionals de diferents sectors ofereixen una pila de productes i 

serveis, des de massatges, aprendre a respirar, fer una consulta dental 

gratuïta,… per altra banda, també es van organitzar conferències, tallers, taules 

rodones,…  

 Els sectors que participen en aquesta fira són:  

• Salut: alimentació, dietètica, laboratoris farmacèutics, mobiliari especial, 

centres auditius, ortopèdies, òptiques i fisioteràpia. 

• Serveis: Assistència sanitària, assistència a domicili, comunicacions. 

• Lleure: Esports, gimnàs, viatges, música,… 

• Cultura: Informàtica, internet, noves tecnologies, centres de formació,… 

• Entitats: Casals, associacions, centres cívics, centres de dia, balnearis i 

centres termals, residències,… 

 

Aquest saló té lloc durant 3 dies, al recinte de l’Amèlior. Té una superfície 

bruta de 1800m2, és a dir només 800m2 són ocupats pels expositors. 

S’ofereixen un total de 40 expositors amb una efluència de visitants de 3000 

persones. 

 

Els expositors disposen d’un espai dins el recinte amb un estant modular 

d’alumini, amb moqueta al terra,…on han d’exposar de la millor manera 

possible els seus productes.           (2) 
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RESIDUS: 
 

 Aquest saló té com a residu principal els 1800m2 de moqueta que es 

posa abans de començar la fira i que quan s’ha acabat es llença com a residu 

general en un dels contenidors habilitats. 

 

 També podríem esmentar la quantitat de plàstic i de cartró que surt dels 

emboltoris dels productes que els expositors porten. Una quantitat important, la 

trobem en la protecció de la moqueta durant el procés de muntatge dels 

estants. 

 

 Durant la fira, trobem molta quantitat de paper i cartró dels fulletons i 

revistes informatives que donen els venedors i expositors als visitants. No ens 

podem deixar d’anotar la neteja posterior del recinte firal. 

 

Si féssim una estadística del residus generats, tindríem: 

• 1000 kg residu general    → 22,95% 

• 250 kg de cartró     → 5,74% 

• 1800 kg moqueta (suposant 1m2  1kg) → 41,31% 

• Neteja posterior     → 30% 

 

              

23%

41%
6%

30%

Residu General Moqueta Cartró Neteja
 

 
FIGURA 4.2.5: Percentatge dels diferents tipus de residus generats a la fira 
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4.2.6.- AEROSPORT 
 
 

Aquest any 2004 es va celebrar la 12ena  edició de l’aerosport una mica 

accidentat, coincidint amb el centenari de l’aviació. El mal temps va fer que es 

suspenguessin algunes de les activitats previstes per aquest any. 

L’aerosport és un certamen d’aeronàutica esportiva que té una durada 

de dos dies, van passar-hi unes 14.000 persones vingudes d’arreu de 

Catalunya a gaudir de l’exposició de material aeronàutic, exhibicions aèries, 

simulacions de vol,… A més a part d’aquests visitant també s’han de contar els 

que arriben volant, que sols ser d’unes 150 avionetes. 

Van participar 41 expositors oferint tota mena de productes: 

• Aparells voladors 

• Llibres 

• Complements 

• Accessoris 

• Vols 

• Batejos de vol 

Hi havia varies ofertes de vol en diferents aparells, helicòpter, bimotor, 

avioneta,…. 

El punt més fort d’aquesta fira és diumenge al matí, amb el festival aeri; 

on hi van participar: 

• Quatre caces 101 de l’Exèrcit de l’Aire 

• Tres avions Harvah T-6 que són uns avions clàssics alemanys 

que s’utilitzaven d’ensenyament a la 2ª guerra mundial 

• L’helicòpter del bombers que va fer una descàrrega d’aigua 

• F-18… 

 

Aquesta fira es troba en un espai d’una 10.000m2 i uns 3.000m2 són 

dedicats als expositors, la resta de superfície és pels moviments aeris.    (2) 
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RESIDUS: 

 
 Aquesta fira està dotada de 7 contenidors de 1.100L cada un per a la 

basura general buidats un cop al dia, durant els tres dies que té durada la fira, a 

més disposa de 20 contenidors d’orgànica, la majoria d’ells utilitzats per a 

papereres, no per contenidors de deixalles orgàniques. 

 A part d’aquests residus cal sumar-hi la neteja anterior i posterior a la fira 

de la pista de vol i de les instal·lacions en general. 

 

Resumint: 

• 2150 Kg de basura general (46,74%) 

• 150 kg d’orgànica (3,26%) 

• neteges (50%) 

 

           

47%

3%

50%

Residu general Residu orgànic Neteges
 

 
FIGURA 4.2.6: Percentatge dels diferents tipus de residus generats a la fira 
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4.2.7.- FIRA MULTISECTORIAL 
 
 

L’any 2003 es va celebrar la 50ena edició de la fira de setembre. 

Aquesta fira és la més visitada de totes les fires de la ciutat d’Igualada, prop de 

25.000 persones passegen pels recintes i carrers repartits en tres dies. 

 

 Té una participació de 197 expositors, que ocupen una superfície d’uns 

23.000m2 dels quals 11.000m2 són ocupats pels expositors. 

 

 Aquesta fira, multisectorial, hi tenen cabuda, tal com diu el nom, tots els 

sectors que vulguin exposar-se, s’estén entre el recinte firal Amèlior, Cal 

Carner, i els carrers circumdants. 

 

 Aquesta fira és com un aparador de l’activitat econòmica de la ciutat i de 

la comarca, el comerç, la indústria, els serveis, artesans, entitats juvenils, 

culturals i esportives, .... 

 

 Abans de la inauguració de la fira, com ja és habitual, té lloc la 

proclamació de la Pubilla i les Dames d’honor. 

 

 La fira des de fa unes quantes edicions organitza el concurs de premiar 

el millor estant, amb l’objectiu d’animar als expositors a ambientar i decorar els 

seus estants de la millor manera possible. 

Paral·lelament s’efectuen altres activitats annexes a la fira com són: 

• concentració de microcotxes 

• exhibicions de balls de saló 

• exposició de carruatges de Can Ros 

• demostracions de grafits 

• exhibicions 4x4...                                         (2) 
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RESIDUS: 
 
 La fira multisectorial té molta quantitat de residus. Es posen a disposició 

de la fira 7 contenidors de 1100L que venen a ser uns 100kg de deixalles per 

cada contenidor ple, a més també s’utilitzen els contenidors dels carrers 

afectats. 

  

Es recullen una vegada al dia, per tant, estem parlant d’uns 3.000kg de 

deixalles “generals” generats en 4 dies de fira. Aquests residus són, plàstic dels 

embalatges dels expositors, restes de cablejat elèctric, restes de fusta, porex-

pan,.... 

  

A part, trobem el cartró dels embalatges dels productes dels expositors 

que venen a ser uns 320kg de cartró en tota la fira. 

  

També trobem una quantitat important de moqueta, uns 11.000m2 són 

coberts de moqueta i aquesta abans de l’inici de la fira és coberta de plàstic, 

ambdues coses es llencen com a residu general. 

  

A banda de tots els residus anomenats anteriorment hi ha altres serveis 

que també s’inclouen com a residus, aquests són les neteges dels recintes un 

cop acabada la fira, el manteniment de les instal·lacions durant aquesta, el 

lloguer de papereres,... 
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Per tant, fen un resum dels residus que es generen a la Fira de Setembre, 

tenim: 

 

• 3.000kg de basura general → 15,71% 

• 320kg de cartró → 1,68% 

• 11.000kg de moqueta (suposant 1kg → 1m2) → 57,61% 

• neteges i altres → 25% 

 

 

         

16%

57% 25%

2%

Basura general Cartró Moqueta Neteges
 

           FIGURA 4.2.7: Percentatge dels diferents tipus de residus generats a la fira 
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4.2.8.- CAMPIONAT D’SCALEXTRIC 
 

L’any 2004 s’ha celebrat el 9è campionat d’espanya d’Slot i Scalèxtric. 

Es tracta d’una festa on hi ha muntats circuits d’Scalèctric de grans dimensions, 

s’hi fan concursos,... 

 La ubicació d’aquesta fira és a l’edifici de Cal Carner, uns 5.000m2 

d’exposició amb més de 1.000m de pistes. 

 Van ser gairebé uns 8.000 aficionats i curiosos que van visitar aquest 

campionat.                (2) 

 

RESIDUS: 
 

 En aquesta fira, el residu més important que trobem és el paper i el 

cartró, generat als embalatges que utilitzen els competidors, ... per embolicar 

pistes, cotxes i tota mena d’accessoris de l’scalèxtric. Es van generar uns 

320kg de paper només en unes hores, temps que dura la fira. 

 A part d’això trobem la neteja posterior del recinte firal. El residu general 

generat no el podem comptabilitzar ja que queda absorbit en els contenidors de 

l’exterior del recinte i per tant que es barreja amb altres deixalles municipals. 

 

Per tant, tenim: 

• 320kg de paper → 65%    neteges → 35% 

 

         

65%

35%

Cartró Neteges
 

       FIGURA 4.2.8: percentatge dels diferents tipus de residus generats a la fira
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4.2.9.- MAQPAPER / MAQ&PUNT 
 
 

Es tracta de dues fires bianuals, per tant, un any se’n fa una i l’any 

següent l’altra, són dues fires de tipus molt semblant, amb les mateixes 

característiques i és per aquest motiu que les podem treballar juntes en quan a 

residus, no en continguts. 

 

MAQPAPER: 
 

L’any 2003 va ser la tercera edició d’aquest fira que tracta de la indústria 

productora de paper, pasta i cartró ondulat. 

Una de les novetats va ser la nova ubicació, que va passar de l’edifici 

Amèlior al recinte de les Comes, on hi ha molta més cabuda. 

Hi van haver un total de 56 expositors en 86 estants representant a més 

de 343 empreses ( un 62% més que en l’edició anterior) La superfície que 

ocupa dóna d’uns 3.500m2 dels quals ens en queden de nets (pels expositors) 

uns 1.500m2. Van assistir-hi uns 1.500 – 2.000 visitant, 80% dels quals són de 

Catalunya i la resta d’altres punt com: País Basc, Comunitat Valenciana, 

Múrcia, Osca, Madrid, Soria, França,... 

MAQPAPER és l’única fira especialitzada dins d’aquest sector que es 

celebra a l’Estat espanyol, és per aquest motiu que ha estat molt sol·licitada per 

altres ciutats però, gràcies a gestions de l’Ajuntament d’Igualada, la Cambra de 

Comerç i el gran èxit obtingut, n’asseguren una continuïtat a la capital de 

l’Anoia. 

Paral·lelament a la fira hi van haver varies conferències, genèriques del 

sector a càrrec del personal de ASPAPEL (Escola de Terrassa) i de més 

tècniques a càrrec dels expositors participants a la fira. 

Els sectors que avarca aquesta fira són: 

• Maquinària 

• Accessoris 

• Vestidures 

• Tints 
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• Productes Químics 

• Tallers 

• Enginyeries 

• Medi Ambient,.... 

 

Els estants d’aquesta fira, són com a gairebé totes les altres, un estant 

d’alumini anoditzat, amb llum, i altres serveis, i el terra cobert de moqueta, cada 

expositor disposa d’un espai d’uns 9m2. 

 

MAQ&PUNT 
 

 És una fira que tracta tot el sector del gènere de punt, aquest any 2004 

no s’ha pogut celebrar ja que la situació actual del sector està força malament i 

per tant es va decidir deixar-ho per més endavant. 

 

 En les últimes edicions aquesta fira ocupava una superfície d’uns 

3.000m2, dels quals 1.500m2 eren destinats als expositors, aquests tenien un 

espai, com el descrit abans, uns 9m2, amb moqueta al terra i amb una 

estructura d’alumini anoditzat. 

 

 Normalment hi havia una assistència d’uns 60 expositors, i una 

assistència de gent d’entre 1.500 i 2.000 persones. 

 

Els sectors que avarca aquesta fira són: 

• Màquines tricotoses rectilínies 

• Màquines circulars 

• Màquines de confecció 

• Màquines d’acabats 

• Màquines de brodar 

• Programació i disseny per ordinador 

• Serveis i complements diversos                                    (2) 

 

 



   

 54

 
RESIDUS: 

 
 Per les dimensions de la fira ( hem de fer una aproximació ja que aquest 

any 2004 no hem pogut veure cap de les dues fires en acció), podem dir que es 

generen les següents quantitats de residus: 

 

• 1.000kg de basura general → 25,8% 

• 200kg de cartró → 5,17% 

• 1.500kg de moqueta →38,71% 

• 400kg de fusta → 10,32% 

• neteges → 20% 

 

26%

5%
39%

10%
20%

Basura general Cartró Moqueta Fusta Neteges
 

 
              FIGURA 4.2.9: Percentatge dels diferents residus generats a la fira 
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4.3.- RESIDUS ANUALS DE LA FIRA D’IGUALADA 
 

 
Fira d’Igualada té una quantitat de residus anuals bastant important, els 

quals hauríem de mirar de tractar correctament. 
 
 Si fem un anàlisis dels residus anuals trobem que: 
 

• Basura general → 11.550 kg / any 
• Cartró i paper → 2.110 kg / any 
• Moqueta → 17.600 kg / any 
• Orgànica → 150 kg / any 
• Fusta → 400 kg / any 
• Neteges → 19 neteges l’any d’ espais grans ( Passeig Verdaguer, 

Aeròdrom d’ Odena, recintes firals,...) 
 

En els gràfics i taules següents veurem visualment quins són els residus 
i les seves quantitats i / o freqüències en que ens els trobem. 
 
En aquest primer gràfic veiem els percentatges dels residus en un any:  
 
 

31,86%

5,85%

48,76%

1,11%
12,00%

0,42%

Basura general Cartró Moqueta Orgànica Fusta Neteges
 

FIGURA 4.3.1: Percentatge dels diferents residus generats a la Fira d’Igualada durant el 
període d’un any. 

 



   

 56

 

 

En aquest gràfic d’aquí veiem els kg de residus(a l’eix y) i les fires (eix x) 

amb els residus diferenciats per colors, exceptuant les neteges. 
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FIGURA 4.3.2: quantitat de residus generats per fira. 
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En el proper gràfic veurem els residus (eix x) i els kg/any (eix y) sense 

separar-los per cada fira. 
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FIGURA 4.3.3: Quantitat dels residus generats en un any. 

 

D’aquestes 11,5 tn de residu general, hem de saber que unes 7 tn, 

corresponent al plàstic dels embalatges. 

Un altra aclaració que volia afegir per deixar-ho clar, és que el residu 

general real és: 11,5 + 17,6 = 29,1 tn, ja que la moqueta de moment es tracta 

com a residu general. 
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5.- GESTIÓ ACTUAL D’AQUESTS RESIDUS 
 
 La gestió dels residus es reparteix entre l’ajuntament que dóna una 

subvenció com a entitat, i l’entitat en si, també cal dir que l’ajuntament a part 

d’aquest subvenció dóna a fira d’igualada una sèrie de serveis com; 

contenidors, la brigada per muntar escenaris,... i quelcom que puguin 

necessitar.  

 

Fira d’Igualada ho podríem definir com un servei que es dóna a la ciutat 

d’Igualada, per tant, els residus són, en la seva major part tractats com a residu 

municipal, és a dir, a través de l’Ajuntament, aquest ofereix a totes les entitats, i 

per tant, és el nostre cas, una subvenció per a la gestió dels residus. 

 

La gestió actual dels residus de la fira d’Igualada la fa, en gairebé totes 

les fires, l’empresa FCC d’Igualada. 
 
FCC es contractada per l’Ajuntament, aquest porten la quantitat de 

contenidors de la classe que se’ls demana, els recullen un cop plens i els 

destinen en el centre de recuperació o directament a abocament. 

 

Per ara, ens trobem que tots els residus de plàstic, embalatges, fusta,  

moqueta, restes de cablejat elèctric, porex-pan, fustes,... són recollits com a 

residu general, no hi ha una recollida selectiva dels residus segons el tipus, 

l’únic que es recull a part és el paper i cartró i les restes orgàniques. 

 

El residu general es porta directament a l’abocador, i el paper i cartró i la 

matèria orgànica es porta a un compactador, per reduir el seu volum i 

posteriorment es també portat a l’abocador. 

 

FCC també es el responsable de fer les neteges viàries quan la fira en 

qüestió és a l’exterior i ubicada en carrers o places públiques. 
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Per altra banda també cal dir que Fira d’Igualada, té l’empresa ARTIC, 

societat de neteges, empresa contractada que es fa càrrec de subministrar 

papereres, les neteges dels recintes firals i de gestionar de la mateixa manera 

que FCC una part dels residus que es generen en les fires que FCC no se’n 

ocupa. 
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5.1.- COSTOS 
 
 Els costos que actualment genera fira d’Igualada per la recollida de les 

deixalles que s’hi generen és: 

 
 Dies 

Durada 
Temps 
recollida 
Basura 
General 

Temps 
recollida 
cartró 

Temps 
neteja 
viària 

Cuba 
d’aigua 

Escom-
bradora 

Multisectorial 4 80 min. 4 h 6 h - - 
Reis 1 40 min. 3 h 8 h - - 
Primavera 2 40 min. 2 h - - - 
Aerosport 3 60 min. 2 h - 20 h - 
Scalèxtric 2 40 min. 3 h - - 4 h 
Artesania 10 - - 10 h - - 
TOTAL  4,33 h 14 h 24 h 20 h 4 h 

TAULA 5.1.1: Temps de recollides de residus i temps de neteges per a cada fira. 
 
 
 
- COST BASURA GENERAL: 
 
Despeses bàsiques: 

 

 1 camió →  5 € / h 

1 conductor → 10,04 € / h 

2 peons →  8,41 € / h 

 

TOTAL →  31,86 € / h 

 

TOTAL HORES:    31,86 € / h × 4,33 h = 137,96 € 

 

A més, s’han de tenir en compte altres despeses: 

 

 Recollida →   137,96 

 S.S. Treballadors →   48,79  

 Benefici Industrial →   28,75 

 

 TOTAL →   215,50 € 
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Aquest residu, es porta a l’abocador d’Hostalets de Pierola, això genera més 

despeses: 

 

 1 viatge / any d’Igualada a Hostalets de Pierola → 39,15 € / viatge 

 

Entrar 1 tonelada de residus a l’abocador: 

 

• 38 € /tn + IVA 

• 10 € / 5 tn    taxa de la Generalitat. 

 

Per tant, si aboquem unes 8 tones l’any  →  372,64 € / 8 tn ( uns 46,58 € / tn).  

 

COST TOTAL :     215,50 + 39,15 + 372,64 = 627,29 €    

 

 

 
- COST CARTRÓ: 
 
Despeses bàsiques: 

 1 furgoneta → 4,5 € / h 

 1 cond. / peó → 10,04 € / h 

 

 TOTAL →  14,5 € / h 

 

TOTAL HORES: 14,5 € / h × 14 h = 203 € 

 

Hem de tenir en compte la resta de despeses: 

 Recollida → 203 € 

 S.S. → 71,05 € 

 B. I. → 42,95 € 

 

 TOTAL → 317 € 
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El cartró es porta a la Pobla de Claramunt, aquest gestor de residus no 

ens cobra per l’entrada de residus, per tant, l’única despesa que falta afegir és 

el transport: 

 

1 viatge / any d’Igualada a la Pobla de Claramunt → 39,15 € / viatge 
 

COST TOTAL:   317 +  39,15 = 356,15 € 
 

 

 

- COST ORGÀNICA: 
 

Despeses que tenim: 

 Personal + material (furgoneta) → 110 € 

 1 viatge d’Igualada al compactador de FCC  → 39,15 € / viatge 

 Eliminació per compactador dels residus → 28 €  cada camió. 

 

Per tant,  

COST TOTAL:  110  +  39,15  +  28  = 177,15 € 

 

 

- NETEGES VIÀRIES: 

 Per les neteges dels carrers o places on es duen a terme les diferents 

fires es necessita: 

 1 furgoneta → 6 € / h  (dies festius) 

 1 peó → 13,56 € / h (dies festius) 

 TOTAL → 19,56 € / h 
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El temps de les neteges viàries és d’unes 24 hores aproximadament, per tant; 

 19,56 € / h × 24 h = 469,44 € 

Hem de tenir en compte també la resta de despeses: 

 Neteja →   469,44 € 

 S.S. →   62,37 € 

 B.I. →    37,19 € 

COST TOTAL →  569 € 

 

- COST ESCOMBRADORA (SCALÈXTRIC): 

Les despeses que tenim quan es fa servir l’escombradora són: 

 Escombradora → 6 € / h 

 Conductor / peó → 16,28 € / h 

 TOTAL →  22,28 € / h 

L’utilització de l’escombradora és d’unes 4 hores aproximadament per a 

la fira de l’Scalextric, per tant; 

22,28 € / h ×  4 h = 89,12 € 

També hem d’anotar la resta de despeses normals: 

 Neteja → 89,12 € 

 S.S. →  62,37 € 

 B.I. →  37,19 € 

COST TOTAL → 188,68 € 
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- COST CUBA D’AIGUA (AEROSPORT): 

En aquest cas, tenim les següents despeses: 

 Cuba d’aigua → 6 € / h 

 Conductor →  16,28 € / h    (dies festius) 

 TOTAL →  22,28 € / h 

La cuba d’aigua que s’utilitza per neteja a priori i a posteriori el recinte de 

l’aerosport, les pistes dels avions, etc.…, té un funcionament d’unes 20h, per 

tant; 

 22,28 € / h × 20 h = 445,6 € 

No ens podem deixar les despeses comuns: 

 Neteja → 445,6 € 

 S.S. →  62,37 € 

 B.I. →  37,19 € 

COST TOTAL → 545,16 € 

 



   

 65

 

Veiem amb una taula quin és el cost total entre les recollides i les 

neteges per un any: 

 € TOTALS IVA COST TOTAL 
Basura General 627,29 100,37 727,66 
Cartró 356,15 56,98 413,13 
Orgànica 177,15 28,34 

1346,28 
205,49 

Neteges Viàries 569 91,04 660,04 
Escombradora 188,68 30,19 218,87 
Cuba d’aigua 545,16 87,23 

1511,3 
632,39 

TOTAL 2463,43 394,15 - 2857,58 

TAULA 5.1.2: Cost total entre les recollides de residus i les neteges de FCC. 

  

A part, hem de tenir present com ja hem dit abans que Fira d’Igualada té 

unes despeses per altra banda també de neteges i de recollides de residus. Per 

tant, en aquests 2857,58 € s’hauran de sumar les despeses següents: 

Les dades que exposo ha continuació són ja la suma de les neteges dels 

recintes i de la recollida dels residus: 

 RECOLLIDA I NETEJA 
AEROSPORT 1000 € 
NUVIS 800 € 
VIUREBÉ 2000 € 
MAQ&PUNT 2800 € 
MAQPAPER 5500 € 
MULTISECTORIAL 3000 € 
TOTAL 15100 € 

TAULA 5.1.3: Cost total entre recollides de residus i neteges per l’empresa contractada 

per Fira d’Igualada. 
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Cal també tenir present que també hi ha altres costos relacionats amb 

els residus i les neteges de les fires que es duen a terme, aquestes despeses 

són, el lloguer de papereres, material que es pugui necessitar durant la fira, un 

manteniment de netedat de la fira durant els dies d’exposició,….  

Per tant, tenim un cost aproximat de 20.000 € per la recollida i 

les neteges que genera Fira d’igualada. 
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5.2.- REPERCUSIONS MEDIAMBIENTALS 
 
 La gestió dels residus d’una manera “incorrecte”, és a dir, sense  

separar-los perquè puguin ser recuperats i reutilitzats, té efectes negatius per el 

medi ambient, tot i que cada vegada més s’intenten millorar els processos per 

minimitzar aquest impacte. 

 

 Els abocadors presenten greus problemes ambientals, com són: 

alteració del paisatge, olors que se’n desprenen, la contaminació de l’aigua, la 

contaminació de l’aire,... 

 

 Tot i això, gràcies als tractaments d’última generació s’ha aconseguit 

reduir molt aquests efectes. 

 

VISITA A L’ABOCADOR D’HOSTALETS DE PIEROLA: 
 

 Primer de tot hem de tenir present que es tracta d’un abocador de residu 

orgànic, els dos principals problemes els quals s’ha buscat una alternativa per 

minimitzar el impacte ambiental són: 

 

• Lixiviats → barreja líquida de aigua, sal i matèria orgànica. La salinitat és 

semblant a la de l’aigua de mar. 

• Emissions atmosfèriques → CO2 i CH4  (al 50%). 

 

La solució que s’ha establert és, impedir totalment o minimitzar la 

influència dels residus a l’exterior. 
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CONTAMINACIÓ DEL SÒL: 
 

 Per impedir la contaminació del sòl, s’impermeabilitza la zona on hi 

haurà l’abocador que evita que els residus líquids (lixiviats) puguin anar a parar 

a les aigües subterrànies,  per altra banda, s’immobilitzen els residus mitjançant 

la compactació. 

 Aquest tipus de contaminació es pot evitar totalment, bàsicament es 

tracta de canalitzar mitjançant pous verticals i horitzontals amb forats, 

col·lectors,... uns per els lixiviats i uns altres per el biogàs, per després poder-

los tractar. 

 

 Un dels problemes més importants que ens trobem és la pluja, que pot 

arrossegar terra i restes i portar-los fins a l’abocador, per això a l’abocador si 

fan unes rases perimetrals: 

 

                             
FIGURA 5.2.1:Esquema rases perimetrals d’un abocador. 

 

 

Aquestes rases impedeixen que l’aigua de la pluja juntament amb el que 

arrossegui arribi a l’abocador, per tant, només ens haurem de preocupar de la 

que cau ben bé a sobre de l’abocador. 

 

Per altra banda s’ha de garantir que un cop tancat l’abocador, no hi hagi 

reaccions que puguin provocar lixiviats, olors,.... Per tal d’evitar-ho, es fa una 

fermentació anaeròbica*  (que es produeix mentre l’abocador és obert). 
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Aquesta fermentació es fa a Temperatures elevades i com a 

subproducte surt aigua (lixiviats), CO2 i CH4 gairebé al 50%. 

 

Els lixiviats són difícils de tractar per les latituds que ens trobem i per la 

pluviometria, que en el nostre entorn no és regular. 

El sistema utilitzat en el cas de l’abocador d’Hostalets de Pierola, per el 

tractament dels lixiviats és el Mètode HADWACO: Evaporació per 

recondensació de vapor fins a obtenir un residu sòlid.  A 200mb de pressió, 

l’aigua bull aproximadament a uns 50ºC. 

 

 
FIGURA 5.2.2: Esquema de funcionament d’un evaporador per recondensació. 

 

  

Aquest és un sistema que es va repetint, ja que quan posem els 

condensats per dins calents, aquests fan que els de fora continuïn condensant i 

així successivament. 

H2O condensat ( és el que 
escalfa des de dins les 
bosses en forma de tub de 
10 micres. 

Preescalfat 

Condensats 

Compressor

Per dins Per fora Per dins Per fora 

Lixiviats
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A més és un procés que necessita molt poca energia, únicament per el 

compressor i els intercanviadors. 

  

A mesura que el lixiviat es va concentrant s’ha de treure fent una purga. 

 

Només amb això, va sorgir un problema, ja que l’aigua que posem a dins 

porta amoníac dissolt, que dins dels condensador passa a amoníac gas, aquest 

a 50º no recondensa ( i aquesta era la gràcia del mètode), i per tant el sistema 

s’aturava. 

  

La mesura que es va prendre per solucionar aquest problema va ser fer-

lo passar primer per un Stringger (columna a contracorrent): 

 

 
FIGURA 5.2.3: Esquema de funcionament d’un Stringger 

 

 

 L’amoníac d’aquesta manera s’evapora, però per no enviar-lo a 

l’atmosfera (cosa molt prejudicial pel medi ambient), el fem passar per una 

dutxa amb una solució captadora de sulfúric, d’aquesta manera ens surt aire 

net ( que el reutilitzem per a l’Stringger) i una solució de sulfat amònic, producte 

que es ven als pagesos de la zona, ja que els va bé per els seus camps. 

Lixiviat  amb 
3500 ppm 

Aire net  Lixiviat amb      
< 25 ppm 

Regulació de pH 
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           FIGURA 5.2.4: Esquema columna productora del sulfat amònic 

 

 

Tot i això, encara teníem un petit problema, ja que abans de poder entrar 

al condensador hem de fer un ajustament de pH de 11-12 a 7. 

 

Com que la regulació del pH amb calç és difícil ja que el temps de 

resposta és llarg, s’hi afegeix hidròxid potàssic per fer precipitar la calç, i així, 

fer un ajustament de pH amb menys dificultat. 

 

 
FIGURA 5.2.5: Tractament per a l’ajustament de pH 

 

 

Solució captadora 
(sulfúric) 
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Hidròxid 
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fangs 
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Del condensador en surt el condensat que és aigua i que s’utilitza pel 

reg, i per altra banda també ens surt un concentrat, aquest primer passar per 

un Spry Drying (cicló) on les partícules s’assequen i surten fetes pols, que 

podem ensacar. 

 
              FIGURA 5.2.6: Esquema funcionament Spry Drying. 

 
 
CONTAMINACIÓ DE L’ATMOSFERA: 
 

 La contaminació de l’atmosfera no es pot evitar al 100%, només es pot 

minimitzar, ja que a l’abocador sempre hi ha una part oberta, que es per on es 

va omplint. 

 
                        FIGURA 5.2.7: Esquema del sistema d’abocament. 

Partícules 

Gasos 

Plaques d’argila de 0,5 m, per la de la dreta és on es 
posen els camions per abocar les deixalles 
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 El biogàs es conduït també per col·lectors i pous verticals, d’aquí s’aspira 

cap a l’exterior, i l’únic problema que hem de tenir present és que alhora 

d’aspirar s’ha d’anar amb compte de fer-ho a la pressió justa, ja que si ho fem 

massa fort ens entra aire de fora ( pel tros d’abocador que queda obert), i al 

entrar aire, l’oxigen pot afectar negativament els bacteris i per tant a la 

fermentació. 

 

 Bàsicament els productes gasosos que surten són CO2 i CH4, al ser 

gasos amb efecte a la capa d’ozó, són gasos que no es poden emetre, i per 

tant , se’ls ha de buscar una sortida. L’únic que es pot fer és cremar-los 

mitjançant arrossegament de compostos volàtils: 

 
 

FIGURA 5.2.8: Cremador del gas metà. 

 

 

El fet de que hi hagi tres estacions és degut a que quan fa molta estona 

que estem entrant el gas per un d’ells, aquest “cremador” agafa molta 

temperatura i els hem d’intercanviar les posicions. Al fer això, el gas va en 

sentit contrari i el que podria passar és que quedi a l’entrada encara gas sense 

estar cremat del tot, i que al canviar de posició, es quedi a la sortida i marxi a 

Cremador a + de 800ºC 

Refractari  refractari refractari 

Gasos a 
14ºC Aire 

150ºC 
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l’exterior, si això passa, aquests incremats produeixen una pudor bastant forta, 

gens agradable i que per tant, s’ha d’evitar. 

 

Al tenir tres cremadors, podem jugar entre ells per tal d’evitar que el que 

feia d’entrada faci de sortida seguidament. Per tant, de tres sempre n’hi ha un 

que descansa. 

 

Amb aquest gas que ens queda per cremar, el que fem és valoritzar-lo, 

amb una part es genera electricitat (Motor 1 MW), que s’utilitza per als consums 

propis de l’abocador i la resta es ven a FECSA. 

 

Una part del matà, es ven a Ceràmiques Pierola, que aprofiten l’energia 

de cremar-lo per als seus forns, una altra part es recondueix a L’Spray Drying, 

una altra a l’oxidació tèrmica. 

 

Es podria donar el cas que cap dels compradors en necessites durant 

alguns dies, algunes hores,... per això, l’abocador té dues torxes una de petita i 

una de més gran, per poder cremar aquest gas sobrant. 
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6.- COM S’HAURIA DE FER LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
 
 La gestió dels residus s’hauria de fer mitjançant la  implantació d’un 

Sistema de Gestió Medi Ambiental (SGMA).  

  

Un Sistema de Gestió Medi Ambiental és una eina a través de la qual és 

possible millorar les activitats, els productes i els processos que causen o 

poden causar impactes mediambientals, amb què es minimitzen els efectes 

d’una activitat i es redueix l’ús dels recursos que consumeix. El SGMA pot 

portar una sèrie de beneficis, com ara l’adequada gestió dels residus, el control 

i millora dels abocaments a la xarxa de clavegueram, el compliment de la 

legislació ambiental vigent, l’optimització dels recursos, i la disminució del risc 

potencial, entre altres. 

  

El procés d’implantació pot suposar una oportunitat per optimitzar la 

gestió ambiental que consistiria a posar en marxa: sistemes de recollida 

selectiva, auditories energètiques i pla de residus, entre altres). Aquesta millora 

ha de ser contínua, sempre intentant fer les coses millor d’una manera gradual.  

 

Per aconseguir aquest objectiu, hi ha d’haver la implicació, el suport, i el 

compromís per part de la directiva de cada empresa, institució,... Ha de ser un 

procés voluntari, on la motivació és un dels elements clau. 
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En un SGMA bàsicament hem de considerar la següent estructura per a 

implantar-lo: 

 

 1- Política mediambiental. 

 
FIGURA 6.1: Procediment per la implantació d’un SGMA. 

 

 

Amb això aconseguirem la certificació de la UNE – EN – ISO 14.001 

 

Per a informació més ampliada de com fer la implantació d’un SGMA, veure 

annex número 4.                         

 

  1 

Manual del 
sistema 

Procediments generals 

Procediments específics 

Instruccions de gestió mediambiental 
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6.1.- MARC LEGAL 
 
 A continuació explicaré les lleis que afecten a aquesta activitat, en 

l’àmbit del medi ambient, quines coses són les que s’han de fer, com i de quina 

manera. A l’annex número 1 del treball es troben totes les lleis que es citen. 

 

 La primera llei que va sorgir va ser la LLEI 6/1993, de 15 de juliol, 
reguladora de residus, aquesta ha estat modificada per la LLEI 15/2003, de 
modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus. 
 

Punts de les lleis, que afecten a FIRA D’IGUALADA: 

 

LLEI 15/2003: 

 

Preàmbul: 

 

“... S'adequa la resta de la regulació catalana a les determinacions de la Llei de 

l'Estat 10/1998, de 21 d'abril, de residus, com ara el concepte de residu 

municipal, l'abast del qual s'amplia en comparació amb l'anterior normativa 

catalana.” 

 

Es defineix el concepte de residus municipals: 

 

“...Residus generats als domicilis particulars, els comerços, les oficines i els 

serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i que per 

llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els 

dits llocs o activitats. Tenen també la consideració de residus municipals els 

residus procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes, àrees 

recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els 

vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d'obres menors i 

reparació domiciliària..." 
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Es defineix també el concepte de residus comercials: 

 

“...Residus comercials: residus municipals generats per l'activitat pròpia del 

comerç al detall i a l'engròs, l'hostaleria, els bars, els mercats, les oficines i els 

serveis...” 

 

"… La gestió dels residus en l'origen s'ha d'incloure en l'autorització o la 

llicència administrativa ambiental necessària per a l'exercici de l'activitat que 

genera els residus. En el control que es fa en el moment de posar en 

funcionament l'activitat s'ha de verificar el compliment de les condicions 

establertes en l'autorització o la llicència ambiental referides a la gestió dels 

residus…" 

Gestió: 

"1. Són obligacions dels productors i dels posseïdors de residus:  

"a) Garantir que els residus que generin o posseeixin siguin gestionats d'acord 

amb les prescripcions d'aquesta Llei.  

"b) Fer-se càrrec dels costos de les operacions de gestió dels residus que 

generin o posseeixin. 

"c) Les altres imposades per aquesta Llei i per les disposicions específiques o 

complementàries que regulin determinades categories de residus.  

 

Gestió consorciada dels serveis de reciclatge i tractament: 

 

“... Les operacions de reciclatge i tractament dels residus municipals i 

assimilables també poden ésser assumides per consorcis creats per 

l’Administració de la Generalitat i els ens locals i poden ésser dutes a terme per 

qualsevol dels sistemes determinats per la normativa vigent. En aquests  
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consorcis, hi poden participar entitats privades sense ànim de lucre i els 

productors i els posseïdors dels residus que són objecte de valorització...” 

 

Capítol IV: gestió dels residus municipals 

Article 38 

“Competències i funcions dels municipis” 

“…1 La gestió dels residus municipals és una competència pròpia del 

municipi…” 

“…2 El municipi, independentment o associadament, ha de prestar, com a 

mínim, el servei de recollida, de transport, de valorització i de disposició del 

rebuig d’aquests residus…”  

Intervenció administrativa del municipi 

 

“...En el marc de la intervenció administrativa de les activitats classificades, els 

ajuntaments han de vetllar perquè totes les activitats productores de residus 

emplaçades en el propi terme municipal, i també les activitats de gestió de 

residus que s’hi despleguin, compleixin estrictament les determinacions 

d’aquesta Llei...” 

 

Recollida selectiva dels residus municipals 

 

“... Per tal d’afavorir la valorització dels residus municipals, els municipis de 

més de cinc mil habitants de dret han d’instaurar la recollida selectiva en el 

servei de gestió dels residus municipals...” 

 

Gestió dels residus comercials 

 

“... 1 La persona titular d'una activitat que genera residus comercials els ha de 

gestionar per si mateixa, d'acord amb les obligacions pròpies dels posseïdors o 

productors de residus...” 
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"... 2 La persona titular de l'activitat ha de lliurar els residus que generi o 

posseeixi a un gestor o gestora autoritzat perquè se'n faci la valorització...” 

 

“… 3 La persona titular de l'activitat generadora de residus comercials ha de:”  

"a) Mantenir els residus en condicions adequades d'higiene i seguretat mentre 

els posseeixi.” 

"b) Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials.” 

"c) Suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera.” 

"d) Tenir a disposició de l'Administració el document que acrediti que ha 

gestionat correctament els residus i els justificants dels lliuraments efectuats." 

 

Altres Lleis, decrets, o ordres que regulen la gestió dels residus són: 

• El Decret 34/1996, de 9 de gener, aprova el catàleg de residus de 

Catalunya. Modificat pel Decret 92/1999, de 6 d’abril. 

• Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

• Ordre MAH/94/2004, d’1 d’abril, per la qual s’aprova i es fa públic el 

model d’autoliquidació del cànon creat per la Llei 16/2003, de 13 de juny, 

de finançament de les infrastructures de tractament de residus i del 

cànon sobre la deposició de residus. 

• Resolució MAH/1529/2004, de 19 de maig, per la qual es fa pública la 

convocatòria d’ajuts per al foment de la recollida selectiva de la fracció 

orgànica de residus municipals. 
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6.2.- CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS 
 
 Primer de tot hem de classificar els residus segons el tipus de deixalla 

que siguin, en el nostre cas tenim: 

• Restes de cablejat elèctric 

• Llaunes, colilles i tot tipus de deixalles generals 

• Caixes de cartró, fulletons informatius, revistes 

• Moqueta (teixits) 

• Restes orgàniques 

• Grans quantitats de plàstic per embolicar  

• Restes de fusta 

• Porex-pan per protegir de cops els objectes 

• Flors, terra, pedres,... que han estat exposades. 

 

D’aquí en surten grups de residus: 

• Cartró/ paper  

• Basura General 

• Teixits 

• Orgànica 

• Plàstic 

• Fusta 

 

 Per poder saber com hem de gestionar de manera correcta cada residu, 

els hem de codificar segons el catàleg de residus de Catalunya, o bé, el catàleg 

europeu de residus. (veure annex 5 i 6) 
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Un cop fet això tenim que: 

Codi del Residu Residu Possibles tractaments 

200101 Paper / cartró V61 / V11  

200108 Residus biodegradables 

de cuines i restaurants 

V83 / T12 

200111 Teixits V13 / V61 

200138 Fusta V15 / V61 / T12 

200139 Plàstics V12 / V61 

200199 Altres fraccions no 

especificades 

- 

 

200201 Residus biodegradables V83 

200202 Terra i pedres V71 / T11 
TAULA 6.2.1: Codis dels residus i possibles tractaments 

 

Que volen dir aquests codis de tractament: 

• V61 → Utilització com a combustible 

• V11 → Reciclatge de paper i cartró 

• V83 → Compostatge 

• V15 → Reciclatge de teixits 

• T12 → Deposició de residus no especials 

• V12 → Reciclatge de plàstics 

• V71 → utilització en la construcció 

• T11 → Deposició de residus inerts 

 

 

Un cop feta la classificació i codificació dels residus que tenim, el que 

hem de fer es escollir el millor tractament per a ells, cada codi de tractament, 

ens diu, quines són les empreses catalanes que si dediquen, que és el que 

fan,... (veure annex 7). 
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6.3.- GESTIÓ CORRECTE D’AQUESTS RESIDUS 
 
 Cada residu, se’n farà càrrec un gestor autoritzat que nosaltres 

escollirem entre els que existeixen a Catalunya, l’escollirem, per proximitat, pel 

tractament que es dóna als residus i per el cost que ens suposarà. 

 He escollit un transportista i un gestor que tinc a l’abast i he fet la gestió 

de residus a través d’ell, d’aquesta manera he pogut obtenir uns costos 

“aproximats” sobre el que costaria fer el tractament dels residus d’una manera 

correcte. 

 Cada residu es sotmetrà al seu corresponent tractament, n’hi haurà que 

es podran reutilitzar, d’altres s’hauran de reciclar seguint una sèrie de 

processos, i n’hi haurà d’altres que només podrem reduir-los mitjançant algun 

tractament com la compactació i dipositar-los en un abocador, ja que no ens 

serà possible trobar-los un ús.  

 En el nostre cas gairebé tots els residus els podem reutilitzar o bé 

reciclar, i n’hi ha que tenen sortides que mai m’hagués imaginat, és el cas de la 

moqueta. 

 Per altra banda cal dir que quan es separen els residus i s’intenten 

valoritzar, hi ha una sèrie de normatives que s’han de seguir tant pel posseïdor 

dels residus, com pel transportista, com pel gestor d’aquests residus. 

 

PRODUCTOR DE RESIDUS: 
 

Un productor de residus és qualsevol persona física o jurídica, l’activitat 

de la qual produeixi residus.  

 

Obligacions i responsabilitats: 

• Gestionar els residus d’acord amb el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• Estar inscrit al Registre de productors de Residus Industrials (si és el 

cas). 

• Si aplica: Formalitzar correctament la Declaració Anual de Residus 

Industrials. 
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• Formalitzar les fitxes d’acceptació, les fitxes de destinació i els full de 

seguiment dels diferents residus. 

• Utilitzar per al transport dels residus generats empreses inscrites al 

Registre de Transportistes i amb autorització específica per al residu. 

• Informar al transportista en el moment de formalitzar el transport sobre 

les característiques i els perills dels residus a transportar i sobre el 

mètode d’actuació en cas d’accident. 

• Portar el dia un registre propi de residus on consti: codi CRC, origen, 

descripció i gestió de cadascun d’ells. 

 

TRANSPORTISTA:  
 
 Aquella persona física o jurídica, que desenvolupa l’operació o el conjunt 

d’operacions que permeten la recollida i el trasllat dels residus. 

 

 El transport precisa autorització de l’Agència catalana de Residus, 

excepte en el cas que les quantitats siguin petites i que no sigui itinerant (annex 

1 de la gestió dels residus industrials), en el cas de la recollida de residus 

municipals, en els residus de la construcció i enderrocs, i els d’ús agrícola, 

aspergits directament al sòl i a compte del destinatari. 

 

Obligacions: 

• Disposar de l’autorització corresponent. 

• Portar els residus a la planta del gestor assignada. 

• Distintius en lloc visible. 

• Portar la documentació necessària (full de seguiment o de seguiment 

itinerant). 

• Que estiguin inscrits al Registre de Transportistes. 
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GESTOR DE RESIDUS: 
 

 És aquella persona, física o jurídica, que desenvolupa activitats 

d’emmagatzematge, valorització, tractament i/o disposició del rebuig de 

residus, ja siguin propis o de tercers.  

 

Obligacions i responsabilitats: 

• Donar-se d’alta al registre General de Gestors. 

• Garantir tractament o valorització de la forma més correcte possible. 

• Compliment de les condicions de la resolució i declaració d’impacte 

ambiental. 

• Portar registre d’entrades i sortides, i resum mensual. 

• Gestionar els residus generats. 

• Alta com a productors i declaració anual. 

 

 
DOCUMENTACIÓ: 
 

• Fitxa d’acceptació: Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, 

s’ha de subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa 

gestora escollida. 

• Full de seguiment: És el document que ha d’acompanyar cada transport 

individual de residus al llarg del seu recorregut. 

• Full de seguiment itinerant: Permet la recollida amb un mateix vehicle i 

de forma itinerant de fins a un màxim de 20 productors o posseïdors de 

residus. 
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6.3.1.- COSTOS 
 
RESIDUS GESTOR TRANSPORTISTA COSTOS 

PAPER / 
CARTRÓ 

TREBALSA         

(E-535.98) 

IPODEC-RISCOP     

(T-040) 

Trans. 146,60 €/viatge   

Tract. 0 €/tn 

BASURA 
GENERAL 

TREBALSA         

(E-535.98) 

IPODEC-RISCOP     

(T-040)  

Trans. 146,60 €/viatge   

Tract. 43,05 €/tn 

FUSTA TREBALSA         

(E-535.98) 

IPODEC-RISCOP     

(T-040) 

Trans. 146,60 €/viatge   

Tract. 0 €/tn 

PLÀSTIC PLÀSTICS GÜELL 

(E-438.97) 

PLÀSTICS GÜELL  

(T-040) 

Trans. 146,60 €/viatge   

Tract. 0 €/tn 

MOQUETA FARRES S.A. Transabadell S.L. 
(9) 

Trans. 250 €/viatge   

Tract. 0 €/tn    

ORGÀNICA FCC FCC Trans. 146,60 €/viatge   

Tract. 28 € / entrada 

6.3.2: Gestors, transportistes i costos de fer la valorització dels residus. 

 

Veure annex número 8: registre de gestors i transportistes autoritzats escollits.  

 

Per tant, fem càlculs per separat: 

 

1) PAPER / CARTRÓ 
 El tractament que reben és la compactació per després poder fer paper i 

cartró reciclat. 

 

Tenim uns 2200 kg l’any de cartró i paper per a reciclar, aquest es 

distribueix en unes 8 vegades l’any, no sempre serà l mateixa quantitat, però ja 

ens serveix per fer els càlculs aproximats que volem: 

 

 8 viatges →  146,60 × 8 = 1172,8 € / viatges 

 2,2 tn      →   43,05 × 2,2 = 94,71 € / tnes. 

 

 TOTAL →  1172,8 + 94,71 = 1267,51 € 
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2) BASURA GENERAL 
 La basura general es compacte i es porta directament a l’abocador. No li 

podem donar una reutilització en un altre procés. 

 

Tenim uns 4500 kg l’any de basura general, havent separat el plàstic i la 

moqueta, que els hi donarem un tractament a part. Aquestes deixalles són 

restes de cablejat elèctric, serradures que no són possibles de recollir, papers 

plastificats, ...i es generen en 8 ocasions igual que el cartró i paper, per tant: 

 

 8 viatges → 146,06 × 8 = 1172,8 € / viatges  

 4,5 tnes  →  43,05 × 4,5 = 193,752 € / tnes 

  

TOTAL  →  1172,8 + 193,752 = 1366,552 € 

 

 
 
3) FUSTA 
  

Fem el mateix per a la fusta, d’aquest residu en tenim més poca 

quantitat, només uns 400 kg l’any, i es genera la major part, només en una de 

les fires, per tant: 

 

 1 viatge → 146,60 € / viatge 

 0,4 tnes → 0 € / tn 

 

 TOTAL →  164,60 €   
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4) PLÀSTIC 
 

 D’aquest residu se’n genera a totes les fires per tant, seran uns 8 viatges 

cap al lloc de tractament, i la quantitat generada és de 7.000 kg a l’any. 

 

 8 viatges → 146,60 × 8 = 1172,8 € / viatges 

 7 tones →  0 € de tractament 

 
TOTAL → 146,60 × 8 =  1172,8 €   

 

 

5) MOQUETA 
 
 La moqueta que es genera a les fires, té una molt bona sortida, hi ha una 

empresa a Sabadell que no cobra res per entrar moqueta, i d’ella, en fa pallets, 

afegint-li polietilè. Aquest tractament per a la moqueta només tindria el preu del 

transport, des de Igualada a Sabadell, per tant: 

  

 TOTAL →  1 viatge Igualada – Sabadell →  250  €   
 

 

 

6) ORGÀNICA 
 
 De deixalles orgàniques, només en generem uns 150 – 200 kg en una 

de les fires, això es porta al compactador, per tant: 

 

 1 viatge → 146,06 € / viatge 

 150 kg →  28 € / tractament 

 

 TOTAL → 164,06 + 28 = 174,06 € 
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Per tant, la valorització dels residus que es generen a la fira d’Igualada 

tindria un cost de: 

 

Residus Cost valorització 

Paper i cartró 1267,51 € 

Basura general 1366,55 € 

Fusta 164,60 € 

Plàstics 1172,80 € 

Moqueta 250,00 € 

Orgànica 174,06 € 

TOTAL 4395,52 € 
TAULA 6.3.3: Cost total dels tractaments dels residus 

 

 

Cal tenir en compte que aquí només hi ha el que suposaria els costos de 

portar els residus en una planta on són tractats per ser reutilitzats, on els 

tracten per ser dipositats,... Ens falta afegir-hi les neteges viàries i dels recintes, 

que no tenen una possible solució millor. I a més, hem de pensar en tenir un 

espai, on poder dipositar els residus fins la recollida per part dels transportistes, 

un espai on hi hagin diversos contenidors (llogats) per anar classificant les 

deixalles de forma ordenada per el seu fàcil transportament a la planta 

corresponent. 
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Per tant, fem els càlculs tenint en compte les neteges: 

 

Neteja  Cost 

Neteges viàries 569 € 

Cuba d’aigua 545,16 € 

Escombradora 188,68 € 

Aerosport 700 € 

Nuvis 500 € 

Viurebé 1350 € 

Maq&punt / Maqpaper 3000 € 

Multisectorial 2200 € 

TOTAL 9052,84 € 
TAULA 6.3.4: Cost total de les neteges. 

 

 

Ens faltaria per afegir la compra o el lloguer dels contenidors: 

 

- Si els comprem:   
 1 contenidor “iglú” ( paper, vidre, envasos) de 2,5 a 3 m3 de capacitat 

ens costa uns 380 €. 

 1 contenidor de basura general de 1000 L de capacitat ens costa 220 €.  

 1 contenidor d’orgànica d’uns 250 L de capacitat ens costa 55 €. 

 

Per tant, en necessitaríem per recollir els residus de la fira durant tot l’any, 5 

contenidors de basura general,  3 de tipus “iglú” i 3 d’orgànica, per tant: 

 

 380 € × 3 = 1140 € 

 220 € × 5 = 1100 € 

 55 € × 3 = 165 € 

 

 TOTAL = 1415 € 
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Aquesta és una despesa que no seria anual, l’inversió es fa una vegada, 

i pot durar varis anys. 

 

Suposem amb 10 anys: 

 

 1415 € /10 anys =  141,5 € / any  en TOTAL  

 

- si els lloguem:  

 1 contenidor tipus “iglú” ens costa 70 € amb una retirada. 

 1 contenidor de basura general ens costa 60 € amb una retirada 

 1 contenidor d’orgànica ens costa 35 € amb una retirada. 

 

D’aquesta manera o bé hauríem de llogar més contenidors o bé ens haurien de 

venir a buidar-los més d’una vegada, si contem que necessitaríem de mitja uns 

10 contenidors de basura general, uns 6 contenidors de cartró i 3 contenidors 

d’orgànica, ens suposa una despesa de:  

 

 70 € × 10 = 700 € 

 60 € × 6 = 360 € 

 35 € × 3 = 105 €  

 TOTAL = 1165 € cada any 
 

Per tant, el que hauríem de fer en aquest cas és comprar uns quants 

contenidors i distribuir-nos de la millor manera les recollides a cada una de les 

fires. 

 

 
TOTAL (residus + neteges + lloguer de contenidors) =  

      (4395,52 +  9052,84 +  141,5)  =  13589,86 € 
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6.3.2.- REPERCUSIONS MEDIAMBIENTALS 
 
 Tot i que cada vegada més els abocadors intenten i aconsegueixen 

reduir l’impacte ambiental que tenen les deixalles en el medi ambient, no ens 

hem d’oblidar que sempre és millor intentar separa els residus per els seu 

possible reciclatge i reutilització en altres indústries, etc. I així també evitem el 

consum i esgotament dels recursos naturals dels quals provenen la majoria de 

les deixalles que es generen. 

 

AVANTATGES DEL RECICLATGE: 

 

• Estalvi de recursos naturals 

• Es redueix la contaminació. 

• Al crear nous productes (paper, plàstic, vidre, alumini) a partir de 

materials reciclats s’estalvia la contaminació de l’aire i l’aigua. 

• Reciclar redueix també les emissions a l’atmosfera de diòxid de carboni, 

el qual contribueix de manera determinant en l’efecte hivernacle, el perill 

global, la pluja àcida, el forat de la capa d’ozó, l’extinció de les espècies i 

la desforestació. 

• Cal dir també que el reciclatge genera llocs de treball. 

 

En el cas del reciclatge de paper, concretament, trobem les següents 

avantatges: 

• Menys consum d’aigua per fabricar paper. 

• Estalvi d’energia i fusta. 

• S’evita la tala de boscos ja que 1 tona de paper vell és igual a 13 

arbres adults. 

• Es redueixen les extensions de terres ermes. 

• Es redueix la pol·lució de l’aigua i l’aire. 
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Què se’n fa del paper i el cartró que es recicla? 

 

 El paper vell recuperat es transforma en pasta de paper. Aquesta pasta 

de paper serà comprada per les fàbriques que fabriquen paper reciclat a partir 

del vell. Els processos que es duen a terme són: 

 

• Els papers de qualitat es destinen per a fabricar paper blanc gràcies a 

processos químics. El problema d’aquest paper és que cal separar-ne la 

tinta, i això suposa consum d’aigua i d’energia. A més, l’aigua residual és 

molt contaminant i cal depurar-la abans de tornar-la al riu. Si la tinta no 

se separa, el resultat és un paper grisós. 

• Els papers sense seleccionar són destinats a la fabricació de paper de 

baixa qualitat i cartró, i són desintegrats mecànicament. 

 

Per últim, cal saber que de cada 1000 kg de cartró recollit se’n obtenen fins 

a 833 kg de paper reciclat.  

  

        
FIGURA 6.3.1: Diferents tipus de papers compactats a punt per ser reciclats. 
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7.- BALANÇ ECONÒMIC – AMBIENTAL 
  
 Des del punt de vista Ambiental i amb tot el que he estat explicant fins 

ara, penso que no està tant malament el tema de la conservació del medi 

ambient, que les repercussions ambientals entre els dos mètodes no són gaire 

diferents, els abocadors ( i altres plantes semblants de deposició de residus) 

cada vegada estan prenent més mesures per no perjudicar el medi ambient, el 

tema del Medi Ambient és un fet que preocupa a tothom i que ningú no deixa 

de banda. 

 A més, els dos subproductes que surten d’un abocador són molt mal 

vistos, els uns contaminen les aigües subterrànies, i els altres són gasos amb 

efecte a la capa d’ozó i amb efecte hivernacle, aquests són dos fets molt 

preocupants avui en dia, i és per això que tots els gestors de residus busquen 

la millor sortida a aquests. 

 Potser és la mala fama dels abocadors juntament amb la poca 

informació que té la societat que ens fa pensar que són molt perjudicials per el 

medi. Jo mateixa m’he quedat parada de la manera que tenen de gestió dels 

subproductes a l’abocador d’Hostalets de Pierola de reduir l’impacte ambiental 

fins al punt de dir que és gairebé nul. 

 

 Des del punt de vista Econòmic, també he tingut una sorpresa, ja que jo 

pensava que encara avui era més car fer una bona gestió dels residus que no 

pas, escollir la opció de portar-ho tot a l’abocador, però he vist que no és així, 

existeixen moltes plantes de valorització de residus que te’ls accepten sense 

cap mena de cost, ja que després ell ja en treuen el suficient suc.  

 Em queda per dir que en el nostre cas es tracta només de residus 

assimilables a urbans i potser és per aquest motiu que aquests residus tenen, 

la majoria, un cost 0 per a entrar a una planta de valorització. 

 Imagino que segons quin tipus de residu ( com els radioactius) no són 

tant fàcils de valoritzar o eliminar i per tant, el cost per donar-los un tractament 

no serà 0. 

  



   

 95

 

 

COST GESTIÓ DE RESIDUS: 
 

RESUM Gestió actual dels 
Residus 

Gestió amb valorització dels 
Residus 

Cost aproximat 20.000 € 15.000 € 

TAULA 7.1: Comparativa de costos entre els dos sistemes 

 

Per acabar, dir que en aquest cas estudiat de la Fira d’igualada, jo 

escolliria l’opció B, una bona gestió dels residus, ja que té un cost més baix que 

l’actual i a més estàs actuant de manera correcta de cara el Medi Ambient. 

  

  

Per últim volia mencionar un conveni de col·laboració que s’ha firmat 

recentment entre l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), la Federació de 

Fires de Catalunya (FEFIC) i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA), 

per fer un estudi de la minimització i la gestió dels residus que es generen a les 

fires de Catalunya.  Veure annex 4 per a veure el conveni.  
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8.- CONCLUSIONS / VALORACIÓ FINAL 
 

Penso que aquest planeta l’hem d’intentar mantenir per les pròximes 

generacions, que no es tracta de viure el moment sense pensar en res més i 

que amb molt poc esforç per part de tots, milloraríem molt aquest món i entre 

altres coses evitaríem tres problemes bastant urgent per resoldre que són els 

que explico a continuació i que com tots es deriven de la mala gestió dels 

residus entre altres motius: 

 

1. El canvi climàtic: 
 

Actualment, existeix un fort consens científic que pensen que el clima 

global es veurà alterat significativament en el pròxim segle, com a resultat de 

l’augment de concentracions de gasos hivernacle, tals com el diòxid de carboni, 

metà, òxids nitrosos i clorofluorocarbonis. Aquests gasos estan atrapant una 

porció creixent de radiació infraroja terrestre i s’espera que faran augmentar la 

temperatura planetària entre 1,5 i 4,5 ºC. Com a resposta a això, s’estima que 

els patrons de precipitació global, també s’alterin. 

Encara que existeix un acord general sobre aquestes conclusions, hi ha 

una gran incertesa pel que fa a les magnituds i les taxes d’aquest canvi a 

escales regionals i a les conseqüències que se’n puguin derivar.  

Per a poder comprendre el canvi global climàtic i l’augment de la 

temperatura en el planeta, cal entendre com funciona el clima terrestre. El clima 

és conseqüència del vincle que existeix entre l’atmosfera, els oceans, les capes 

de gel (criosfera), els organismes vivents (biosfera) i els sòls, sediments i 

roques (geosfera). Si intentem entendres el sistema climàtic d’aquesta manera, 

podrem entendre els fluxos de matèria i energia en l’atmosfera i per tant, 

comprendre les causes del canvi climàtic.        (3) 
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EL CLIMA ÉS VARIABLE: 
 

Al llarg dels 4.600 milions d’anys d’història de la Terra, les fluctuacions 

climàtiques han estat molt grans. En algunes èpoques el clima global ha estat 

càlid i en d’altres fred i, a vegades, s’ha passat sobtadament d’unes situacions 

a unes altres. Així, per exemple: 

• Algunes èpoques de l’era Mesozoica (225-65 m.a.) han estat els 

períodes més càlids dels quals tenim constància fiable. La temperatura 

mitjana de la Terra era d’uns 5ºC més alta que l’actual. 

• En els últims 1,8 m.a., ha tingut lloc una alternança entre episodis 

glacials i èpoques de clima més benigne, similar a l’actual. La diferència 

de temperatures de la Terra entre una època glacial i una altra com 

l’actual és només d’uns 5-6 ºC. Diferències tant petites en la temperatura 

mitja del planeta, són suficients per passar d’un clima amb grans 

casquets glacials estesos per tota la Terra, a una Terra com l’actual. 

Així, s’entén que modificacions relativament petites en l’atmosfera, que 

provoquen canvis de temperatura entre 2-3 ºC, podrien originar 

transformacions importants i ràpides en el clima i afectar de forma molt 

important la Terra i el nostre sistema de vida.          (3)  
 

CAUSES DE L’AUGMENT DEL CANVI CLIMÀTIC: 
 

Concepte d’efecte hivernacle: 

 S’aplica aquest terme al paper que desenvolupa l’atmosfera en 

l’escalfament de la superfície terrestre. L’atmosfera és pràcticament transparent 

a la llum visible i infraroja d’ona curta que ens arriba del Sol. La major part 

d’ella és absorbida i posteriorment es torna a emetre en forma de radiació 

infraroja, d’ona llarga. Aquest energia, en ser captada per alguns gasos de 

l’atmosfera, es transforma en calor. És a dir, actuen com una manta que 

impedeix que la Terra es refredi, recuperant part de l’energia retornada per la 

Terra. (Figura 8.1). Aquesta retenció de l’energia fa que la temperatura sigui 

més alta, encara que cal entendre bé que, al final, en condicions normals, és 

igual la quantitat d’energia que arriba a la Terra que la que aquesta emet. Si no 
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fos així, la temperatura del nostre planeta hauria anat augmentant 

contínuament, cosa que, per sort, no ha succeït. 

 

 
FIGURA 8.1: Esquema de l’efecte hivernacle. 

 

L’efecte hivernacles natural és important, ja que, sense ell, la 

temperatura superficial seria de -18 ºC.  

L’oxigen i el nitrogen, components majoritaris de l’atmosfera, no poden 

captar els raigs infrarojos terrestres i són els components minoritaris de 

l’atmosfera, les concentracions dels quals són molt dependents de les activitats 

humanes, qui realitzen aquesta acció. Actualment les concentracions dels 

gasos de l’efecte hivernacle en l’atmosfera són més elevades que mai, 

augmentant de manera constant. La quantitat de calor que “atrapen” i per tant, 

la contribució a aquest efecte hivernacle, està d’acord amb les concentracions, i 

de la seva capacitat per absorbir els raigs infrarojos. Les seves concentracions 

depenen de l’activitat humana i també dels cicles terrestres de matèria que els 

emeten, absorbeixen i retenen de manera natural. El seu increment provoca, 

doncs, una elevació de la temperatura terrestre.            (3) 
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GASOS AMB EFECTE HIVERNACLE: 
 

1) Diòxid de carboni: CO2 

 El gas de major influència és el diòxid de carboni, responsable d’entre el 

55 – 80% de l’efecte hivernacle. No es considera com un contaminant, perquè 

forma part natural de l’aire. És fixat per la fotosíntesi de les plantes incorporant-

lo a la matèria orgànica i injectant-lo al subsòl. S’allibera per la respiració dels 

organismes aerobis *. Com a conseqüència del seu cicle natural, experimenta 

fluctuacions diàries (per la relació llum-fotosíntesi) i estacionals ( disminueix en 

les estacions de major producció vegetal), també augmenta després de la pluja 

a l’ésser major la respiració dels organismes descomponadors del sòl. Un altra 

factor natural que afecta la concentració de CO2 és la capacitat d’absorció dels 

oceans, que pot sobrepassar el 70% del produït, a causa de la solubilitat del 

gas en l’aigua ( es produeix carbonat càlcic que queda atrapat en els fons 

marins, per exemple, en les closques dels mol·luscs o en els coralls, així com 

en els processos geològics de formació de roques calcàries).  

 Aquest cicle natural (cicle de vida: entre 50 i 200 anys) es desequilibra 

per la injecció del CO2 procedent de les activitats humanes, especialment la 

crema de combustible fòssils i de fusta (70%), transformació de calcària en 

ciment (5%) i la intensa desforestació (25%). Aquesta producció antròpica*  

porta un ritme que no pot ser absorbit per l’acció conjunta de la fotosíntesi 

vegetal i de l’emmagatzematge subterrani i marí. Els excedents passen a 

l’atmosfera augmentant la seva concentració.   

 

2) Metà: CH4 

 El segon gas en importància és el metà. Fons de producció: naturalment 

a través de la descomposició de matèria orgànica en condicions anaeròbiques*, 

també en els sistemes digestius de tèrmits* i rumiants. Antropogénicament*, a 

través de conreus d’arròs, crema de biomassa, crema de combustibles fòssils, 

fems i l’augment de rumiants com a font de carn. És destruïda en la baixa 

atmosfera per reacció amb radicals hidròxids lliures (-OH) i amb el monòxid de 

carboni (CO) emès per acció antropogènica*. 
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Com el CO2 les seves concentracions augmenten per acció antropogènica 

directa i indirecta. Presenta una concentració d’1,7 ppm, que ha augmentat en 

els últims anys per fonts antròpiques*, especialment les fermentacions de 

l’aparell digestiu del bestiar, els arrossars, les fugides dels oleoductes*, els 

abocadors de residus sòlids i la combustió de la biomassa. 

 

3) Òxid nitrós: N2O 

 L’òxid nitrós és produït per processo biològics en oceans i sòls, també 

per processos antropogènics que inclouen combustió industrial (producció de 

nylon i àcid nítric), gasos d’escapament de vehicles de combustió interna, 

crema de biomassa i combustibles, etc.,. És destruït fotoquímicament en l’alta 

atmosfera. 

 

4) Halocarbonis 

4.1) Clorofluorocarbonis: CFCs 

 Compostos majorment d’origen antròpic*, que contenen carboni i 

halògens com clor, brom, fluor i, de vegades, hidrogen. Els CFCs començaren 

a produir-se en els anys 30 per a refrigeració. Posteriorment, s’empraren com 

propulsors per a aerosols, en la fabricació d’escumes, etc. Existeixen fonts 

naturals en les quals es produeixen compostos relacionats, com els 

metilhaluros. No hi ha formes de destrucció per als CFCs en la troposfera i per 

causa de la seva inexistent reactivitat són transportats a l’estratosfera on es 

degraden per acció del UV, moment en el qual alliberen àtoms lliures de clor 

que destrueixen efectivament l’ozó. 

 

4.2)Hidroclorofluorocarbonis (HCFCs) i Hidrofluorocarbonis (HFCs) 

 Són compostos d’origen antròpic que estan utilitzant-se actualment de 

forma transitòria com a substituts dels CFCs, ja que també tenen efectes de 

gas hivernacle. Aquests es degraden en la troposfera per acció de 

Fotodissociació. Per la llarga vida que posseeixen tots tres són gasos 

hivernacle milers de vegades més potents que el CO2. 
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Gasos amb efecte hivernacle Acció relativa Contribució real 

CO2 1 (referència) 76% 

CFCs 15.000 5% 

CH4 5 13% 

N2O 230 6% 

TAULA 8.1: Contribució a l’atmosfera dels gasos efecte hivernacle. 

 

Com s’indica a la columna d’acció relativa, un gram de CFC produeix un 

efecte hivernacle 15.000 vegades major que un gram de CO2, però com la 

quantitat de CO2 és molt major que la de la resta dels gasos, la contribució real 

a aquest efecte hivernacle la que assenyala la columna de la dreta. Altres 

gasos com l’oxigen o el nitrogen, encara que es troben en proporcions molt 

majors, no són capaços de generar efecte hivernacle.               (3) 

 

AUGMENT DE LA CONCENTRACIÓ DE GASOS AMB EFECTE 

HIVERNACLE 
 

 En l’últim segle la concentració d’anhídrid carbònic i altres gasos 

hivernacle en l’atmosfera ha anat creixent constantment a causa de l’activitat 

humana: 

• Al començament del segle XX, per la crema de grans masses de 

vegetació per a ampliar les terres de conreu. 

• En els últims decennis, per l’ús massiu de combustibles fòssils com el 

petroli, carbó i gas natural, per a obtenir energia i pels processos 

industrials. 

• La concentració mitja de diòxid de carboni s’ha incrementat des d’unes 

275 ppm abans de la revolució industrial, a 315 ppm quan es van 

començar a usar les primeres estacions de mesura exactes l’any 1958, i  

fins a 361 ppm l’any 1996. 

• Els nivells de metà s’han doblat en els últims 100 anys. El 1800 la 

concentració era d’aproximadament 0,8 ppmv i l’any 1992 era de 17 

ppmv. 
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• La quantitat d’òxid de NO2 s’incrementa un 0,25% anual. En l’època pre-

industrial els seus nivells eren al voltant de 0,275 ppmv i van arribar als 

0,310 ppmv l’any 1992.                (3) 

 

EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC: 
 

 La manifestació de l’efecte hivernacle és un escalfament global 

significatiu de l’atmosfera terrestre, que si seguim amb l’actual nivell 

d’emissions seria de 0,3 ºC cada 10 anys, amb augments de 2 a 6 ºC per 

mitjans dels segle XXI. La conseqüència d’aquest augment seria un canvi 

climàtic a tot el món, amb diferent distribució de terres i mars per l’ascens del 

nivell del mar, pel desgel dels casquets polars i augment del volum d’aigua a 

l’augmenta la temperatura. També es veurien afectades les collites i tots els 

ecosistemes. 

 

ESCALFAMENT GLOBAL: 
 

 Els estudis més recents suggereixen que l’escalfament es produirà més 

ràpidament sobra terra ferma que sobre els mars. Així mateix, l’escalfament es 

produirà amb retard respecte a l’increment en la concentració dels gasos amb 

l’efecte hivernacle. Al principi, els oceans més freds tendiran a absorbir una 

gran part de la calor addicional retardant l’escalfament de l’atmosfera. Només 

quan els oceans arribin a un nivell d’equilibri amb els més alts nivells de CO2 es 

produirà l’escalfament final. 

 Com a conseqüència del retard provocat pels oceans, els científics no 

esperen que la temperatura global de la Terra augmenti 1,5 – 4,5 ºC, que era 

fins fa poc el previst, encara que el nivell de CO2 pugui a més del doble i 

s’afegeixin altres gasos amb efecte hivernacle. En l’actualitat el IPCC (Panell 

Internacional sobre Control Climàtic) prediu un escalfament de 1,0 – 3,5 ºC per 

l’any 2100. Cal recordar que la temperatura mitja de la Terra ha crescut uns 0,6 

ºC en els últims 130 anys. 
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CANVIS EN EL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA CLIMÀTIC 

ACTUAL: 

 
 L’augment de la temperatura tindrà efectes expansius: la disminució de 

l’albreda a causa de la desaparició dels casquets polars provocaria que les 

temperatures s’elevessin encara més. Els patrons de pluja i vent, que han 

prevalgut per centenars i milers d’anys podrien canviar. No és possible predir 

amb gran seguretat el que passaria en els diferents llocs, però és previsible que 

els deserts es fessin més càlids però no més humits, el que tindria greus 

conseqüències en l’Orient Mitjà i a l’Àfrica on l’aigua és escassa. Hi podria 

haver un avançament dels deserts subtropicals, canvis en la distribució de les 

precipitacions, la qual cosa podria provocar inundacions, sequeres o huracans, 

en zones no afectades actualment per aquests fenòmens, ets.        (3) 

 

PUJADA DEL NIVELL DEL MAR: 
 

 Entre un terç i la meitat de totes les glaceres del món i gran part dels 

casquets polars es fondrien, posant en perill les zones situades en les valls que 

es troben per sota de la glacera, encara que el major risc es trobaria en les 

grans superfícies costaneres que podrien desaparèixer inundades per les 

aigües que ascendirien de 0,15 a 2 m, segons diferents estimacions. Cal 

puntualitzar que l’augment del nivell del mar estaria causat pel desglaçament 

del gel continental (ex: Antàrtida), ja que el desglaçament del gel flotant (ex: 

Àrtic) no augmentaria el nivell del mar (principi d’Arquimedes). Aquest darrer fet 

si que podria canviar la salinitat i densitat de les aigües marines i trastocar el 

funcionament de la cinta transportadora i els corrents marins. 

 

REPERCUSIONS SOBRE LA POBLACIÓ HUMANA: 
 

 Els costos econòmics i socials del canvi climàtic són difícils d’avaluar, 

però segons diversos estudis, dignes de tenir en compte, no només en els seus 

aspectes econòmics, es creu en mals per a la salut humana, augment de la 

mortalitat i destrucció d’ecosistemes. 
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 Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), fins i tot un petit 

augment de la temperatura pot causar un augment dramàtic de morts a causa 

d’esdeveniments de temperatures extremes. L’expansió de malalties com la 

malària, dengue* i el còlera, sequeres, falta d’aigua i d’aliments. La IPCC 

planteja: “El canvi climàtic amb certesa comportarà una significativa pèrdua de 

vides”. 
 

 

Atesa l’enorme complexitat dels factors que afecten al clima és molt 

difícil saber si aquest ascens de temperatura entra dintre de la variabilitat 

natural (deguda a factors naturals) o si és deguda a l’augment de l’efecte 

hivernacle provocat per l’activitat humana. Per analitzar la relació entre les 

diverses variables i els canvis climàtics s’utilitzen models computacionals d’una 

enorme complexitat. Hi ha diversos models d’aquest tipus i, encara que hi ha 

algunes diferències entre ells, és significatiu veure que en tots ells prediuen 

relació directa entre increment de la temperatura mitja del planeta i augment de 

concentracions de gasos amb efecte hivernacle. El problema dels models que 

s’utilitzen per a fer previsions del canvi climàtic és encertar amb la complexitat 

de factors que influeixen en la circulació atmosfèrica. Per exemple, un 

increment de la temperatura, augmentaria l’evaporació i per tant la nuvolositat, 

que en part frenaria la quantitat de llum que arribaria a la Terra. 

 

POSTURES A PRENDRE DAVANT EL CANVI CLIMÀTIC: 
 

 La solució teòrica sempre passa per: reduir les emissions de CO2 

utilitzant energies renovables. Controlar les emissions de gasos per l’agricultura 

i ramaderia. Substituir i eliminar els CFCs. Frenar la desforestació i la 

desertització, potenciant la repoblació forestal. Aquestes bones intencions 

s’enfronten a la resistència dels diferents països a prendre mesures que vagin 

en contra dels seus interessos polític-econòmics. Prendre decisions encertades 

per enfrontar-se amb aquest problema és especialment difícil per les 

complicacions que presenta: 

• La complexitat del problema és tant gran que necessàriament hi ha 

importants incerteses molt difícils de resoldre. 
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• Pot produir mals irreversibles. 

• Ha de passar molt temps perquè es noti l’efecte que produiran les 

emissions de gasos. 

• És un problema global i les solucions han de ser preses pel conjunt dels 

països. 

• S’han de considerar diversos gasos amb efecte hivernacle i aerosols. 

 

TECNOLOGIES EFICACES: 

 
 Posseïm les tecnologies i coneixem les polítiques d’actuació que serien 

eficaces per a reduir significativament les emissions de gasos amb efecte 

hivernacle. Així per exemple, en els diferents sector implicats es podrien 

prendre mesures com les següents: 

 

1. En la producció i ús d’energia: 

• Augmentar l’eficiència en el reciclat de materials i substituir 

materials i processos malbaratadors pels altres que provoquen 

emissions menors de gasos hivernacle. 

• Usar vehicles de transport eficients, lleugers i de disseny amb 

poca resistència a l’aire. 

• Canvis en l’estil de vida i en els hàbits de transport. 

• Ús de combustibles i energies alternatives que no incrementin les 

emissions. 

• Construir habitatges i edificis que usen l’energia amb major 

eficiència. 

• Ús més eficient dels combustibles fòssils per a produir electricitat. 

• Substituir el carbó per petroli i aquests dos per gas natural, en la 

mesura del possible. 

• Reduir les fuites de gasos, especialment de metà, en l’extracció i 

distribució dels combustibles. 

• Usar més energies renovables. 
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2. En la indústria: 

Es podria reduir molt notablement l’alliberament de gasos efecte 

hivernacle (CO2, CH4, N2O, clorofluorocarburs, SF6) en alguns 

processos industrials que els usen: producció de ferro, acer, alumini, 

ciment, etc. Així, per exemple, mesures com la modificació dels 

processos de fabricació, l’eliminació d’alguns dissolvents, substitució de 

determinades matèries primeres. 

 

3. En l’agricultura i explotació forestal: 

• Ús de biomassa en substitució dels combustibles fòssils. 

• Polítiques adequades d’explotació forestal que aturen la 

desforestació i que regeneren els boscos allà on han estat 

destruïts, ja que els arbres poden “segrestar” grans quantitats de 

CO2 de l’atmosfera. 

Però per aconseguir que les tecnologies anteriorment citades, i altres 

similars, es vagin introduint es requereix: 

• Que es redueixin les barreres a la difusió i transferència de 

tecnologies. 

• Que s’utilitzin suficients recursos financers. 

• Que s’ajudi adequadament als països amb economies menys 

desenvolupades. 

 

4. Mesures polítiques, econòmiques i socials 

Mesures que ajudarien a reduir les emissions de gasos amb efecte 

hivernacle serien:                                                         (3) 

• Posar en marxa les necessàries institucions i estructures. 

• Estratègies del preu de l’energia, com per exemple impostos 

sobre el carbó o d’altres formes d’energia i reducció ens els 

subsidis d’algunes formes més contaminants. 

• Rebutjar algunes accions que incrementin les emissions com són 

alguns subsidis, la no internalització dels costos ambientals, preus 

distorcionats en l’agricultura i transports, etc. 
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• Programes de reducció voluntaris negociats amb les empreses 

industrials. 

• Estimular la investigació i el desenvolupament per fer disponibles 

les noves tecnologies. 

• Mesures de mercat que impulsen l’ús de les noves tecnologies. 

• Incentivar les energies renovables. 

• Educació, entrenament, informació als ciutadans i treballadors. 
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2. El forat d’ozó: 
 

 
FIGURA 8.2: Evolució del forat de la capa d’ozó. 

 

LA CAPA D’OZÓ DE L’ESTRATOSFERA: 

 
 Afortunadament per a la vida, la proporció de la perillosa radiació 

ultraviolada que arriba a la superfície terrestre és només un 10% de la que, 

procedent del Sol, arriba a l’atmosfera superior; aquesta reducció és deguda a 

l’existència de l’ anomenada capa d’ozó de l’estratosfera, amb una 

concentració màxima als 30 – 40 km d’altura. Aquesta capa d’ozó és com la 

pell protectora de la Terra. Es forma i es destrueix contínuament, mantenint-se 

en equilibri natural des que la fotosíntesi enriquia d’oxigen l’atmosfera primitiva. 

L’ozó es produeix bàsicament en les regions equatorials (presenten major 

radiació solar), però és transportat pels vents de l’estratosfera i és més 

abundant damunt dels pols on s’acumula.                       (3) 
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FIGURA 8.3: Estructura de l’atmosfera i localització de la capa d’ozó. 

 

 La quantitat d’ozó damunt d’un punt sobre la superfície de la Terra es 

mesura en unitats Dobson (DU) – unes 260 DU al voltant dels tròpics, encara 

que hi ha fluctuacions estacionals. L’any 1974, S.Rowland i M.Molina 

(posteriors premis Nobel l’any 1995) van alertar sobre la deterioració de la capa 

d’ozó provocat per l’home, estimant-se que des de 1970 a 1981 havia aprimat 

aquesta capa un 40%. El forat d’ozó antàrtic, demostrat el 1985, havia 

augmentat unes 13 vegades l’any 1991: es va confirmar que l’ozó estava 

destruint-se. 

 

COM ES FORMA LA CAPA D’OZÓ? 

 
 L’ozó es forma quan els raig ultraviolats de la llum del sol incideixen 

sobre les molècules d’oxigen (O2) de l’estratosfera, dissociant-les en oxigen 

atòmic (O). L’oxigen atòmic ràpidament es combina amb altres molècules 

d’oxigen per a formar l’ozó (O3): 

  O2 + Hv  →  O + O             (1) 

  O + O2   →  O3                   (2)  (1/ v = 1 = longitud d’ona < 240nm) 

 

És irònic que a nivell de la troposfera, l’ozó és un perill per a la salut – és 

un component principal de boira tòxica fotoquímica. No obstant això, nosaltres 
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no podríem sobreviure sense l’ozó estratosfèric, ja que aquest s’encarrega 

d’absorbir ( i filtrar) la radiació ultraviolada (UV) del Sol, la qual pot causar el 

càncer de la pell i danyar la vegetació, entre altres coses. 

Encara que la radiació UV dissociï la molècula d’ozó, aquest pot tornar-la 

a formar: 

 O3 + Hv  →  O2  +  O           (3) 

 O  +  O2  →  O3                   (2) 

 

L’ozó també és destruït per la reacció següent: 

 

 O  +  O3  →  O2  +  O2           (4) 

 

Aquestes reaccions anomenades Chapman, tenen lloc a ritme diferent. 

La reacció (2) es fa més a poc a poc amb l’augment de l’altitud mentre la 

reacció (3) es fa més ràpidament. La concentració d’ozó és un equilibri entre 

aquestes reaccions que competeixen. La major part de l’ozó estratosfèric es 

concentra cap als 20 km.                         (3) 

La reacció (4) és també lenta. Aquesta reacció no pot destruir tant ozó 

com per poder explicar la seva desaparició en la zona Artàntica. Calen altres 

reaccions, més ràpides que controlin les concentracions d’O3 en l’estratosfera.   

 

AGENTS DESTRUCTORS DE L’OZÓ: 

 
1) Òxids de nitrogen: 

 De manera natural existeixen NO i NO2 formats en reaccionar l’oxigen 

amb el nitrogen, per l’alta energia dels llampecs en les tempestes. El principal 

òxid de nitrogen que arriba a l’estratosfera (alliberat per l’home) és el N2O, 

l’òxid nitrós. Procedeix de les combustions a altes temperatures, avions 

supersònics i de la desnitrificació de sòls agrícoles. És molt estable, sofreix un 

trasllat lent, i per fotòlisi*, s’incorpora als NOx naturals (els altres NOx de les 

combustions, per la seva elevada reactivitat es queden en la troposfera). La 

concentració de N2O augmenta un 0,25% per any, podent ser un 50% superior 

a l’actual en el 2040. La major part de l’òxid nitrós es fotodissocia a 
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l’estratosfera, produint nitrogen molecular (N2) i oxigen atòmic (O), però hi ha 

un 5% que s’oxida a òxid nítric (NO). Una vegada format, l’òxid nítric inicia un 

cicle de reaccions on es produeix l’eliminació de l’ozó: 

  

   NO  +  O3  →  NO2  +  O2 

   NO2  +  O  ↔  NO  +  O2 

                    

   O3  +  O  ←  O2  +  O2   (resum) 

 

 Com es pot observar, els NOx estratosfèrics actuen com a catalitzadors ( 

no es consumeixen) en la reacció de destrucció de l’ozó, la qual es va repetint 

una vegada darrera l’altra. Si aquestes fossin les úniques reaccions on 

participen els NOx, suposaria una rebaixa important dels nivells d’ozó. No és el 

cas ja que els NOx també tenen altres reaccions com per exemple amb els 

radicals –OH per originar HNO3. 

 

2) Clorofluorocarbonis (CFCs): 

 Són derivats clorats i fluorats del metà o d’altres hidrocarburs simples. 

Per ser molt estables (poden tenir una vida mitja major de 100 anys) i bons 

dissolvents s’usen com propel·lents d’aerosols, en la indústria del fred i com 

agents inflables d’escumes. De la mateixa família són els halons (amb un àtom 

de brom CF3Br) usats en els extintors. Aquests compostos es descomponen 

per fotòlisi en l’estratosfera en clor actiu. Cada molècula de clor lliure pot 

destruir unes 10.000 molècules d’O3. Tot i que el seu ús està prohibit o regulat, 

augmenta un 4% anual la concentració de CFCs en l’estratosfera, a causa del 

lent termini d’expulsió a l’atmosfera dels materials que els contenen (frigorífics, 

extintors, aerosols, i dissolvents). 

 

Fotòlisi dels CFCs: CFCl3  +  UV  →  CFCl2  +  Cl 

 

Destrucció de l’ozó: procés que pot durar cent anys, en el qual cada àtom de 

clor és capaç de destruir fins 10.000 molècules d’ozó. 

 

Cl  +  O3  →  ClO  +  O2 
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 ClO  +  O  →  Cl  +  O2   (es regenera el Cl que pot tornar a destruir 

noves molècules d’ozó) 

 O3  +  O  →  O2  +  O2    (resum) 

 

Existeix una tercera reacció (sumider) que afecta tant els NOx com els CFCs: 

 NOx  +  ClO  →  ClNO3 

 

Mitjançant aquesta, en formar-se el nitrat de clor es protegeix a l’ozó de 

l’acció del clor. D’aquesta manera els NO2 presents en l’estratosfera 

desenvolupen el paper d’atrapar el clor, produint la seva activació. 

 

    

 
FIGURA 8.4: Procés de destrucció de l’ozó causat pels CFCs 

 

1) Els CFC i Halons (CFBr) són compostos molt estables. Per tant quan són 

alliberats a l’atmosfera, no són degradats i arriben a l’estratosfera. 

 

2) És en aquest lloc, on són irradiats per la llum UV i es descomponen 

ràpidament per alliberar àtoms de Clor (o brom), els quals comencen una 
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cadena d’aquest últim. S’estima que un àtom de clor, abans de ser neutralitzat, 

pot destruir 100.000 molècules d’ozó.                   (3) 

 

 
FIGURA 8.5:Períodes de vida mitjana de diferents clorofluorocarbonis. 

 

QUÈ ÉS EL FORAT DE LA CAPA D’OZÓ? 

 
 El forat d’ozó sovint es confon amb el problema de l’escalfament global, 

hi ha connexió ja que l’ozó contribueix en aquest efecte hivernacle, però el forat 

de la capa d’ozó és una qüestió independent. 

 Sobre l’Antàrtida (i recentment sobre l’Àrtic), l’ozó estratosfèric ha estat 

esgotat durant els darrers 15 anys en determinades èpoques de l’any. Això és 

degut principalment a l’alliberament de substàncies químiques artificials que 

contenen el clor com els CFCs i altres compostos halògens que contenen brom 

i també òxids de nitrogen (NOx). La pèrdua dramàtica d’ozó en l’estratosfera 

inferior sobre l’Antàrtida va ser notificada per primera vegada l’any 1970 per un 

grup d’investigació britànic que supervisava l’atmosfera damunt d’aquest 

continent. 
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 El forat de l’Antàrtida (aproximadament 30vegades Espanya) es deu al 

fet que els cristalls de gel que formen els núvols estratosfèrics polars (NEP), 

originades pel fred intens d’aquest continent -85 ºC en els mesos de juliol i 

agost (hivern Antàrtic), actuen com nuclis de condensació del NO2 (que, en 

estat gasós frenen la destrucció de l’O3 i exerceixen de sumiders. La 

precipitació amb la neu d’aquests compostos dóna lloc a una atmosfera amb 

concentracions altes de clor i baixes en NO2, amb la subsegüent destrucció de 

l’ozó, que es manifesta a la tardor (primavera antàrtica). Aquest fet es potencia 

amb l’aïllament de l’atmosfera antàrtica per vents en remolí (vòrtex), que 

impedeix els trasllats dels seus components a altres regions. 

 

                    
FIGURA 8.6: Contingut d’ozó a nivell de l’Antàrtida 
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EFECTES DE LA DISMINUCIÓ DE LA CAPA D’OZÓ: 

 
 L’efecte de la disminució de l’ozó sobre la superfície terrestre és 

l’augment dels nivells de radiació ultraviolada-B. Aquest tipus de radiació UV-B 

perjudica als éssers humans, animals i plantes. Els increments en la radiació 

UV-B han estat observats no només sota el forat d’ozó en l’Antàrtida sinó en 

altres llocs com els Alps (Europa) i Canadà (Amèrica del Nord). 

 

• Efectes en la salut humana:  
- Càncer de pell: Avui s’estima que els índex de càncer de pell van 

augmentar a causa de la disminució de l’ozó estratosfèric. El tipus més 

comú de càncer de pell, el denominat melanoma, és a causa de les 

exposicions a la radiació UV-B durant diversos anys. Existeixen ja 

persones que han rebut la dosi d’UV-B que pot provocar aquest tipus de 

càncer. Es calcula que entre el 1979 i el 1993 aquest tipus de dosi UV-B 

es va incrementar en un 8,9 % en els 55º latitud nord (aproximadament a 

l’altura de Copenhaguen i Moscou), 11,1% als 45º latitud nord (València i 

Montreal);9,8% als 35º latitud nord (Xipre, Tokio, Menphis). El terme 

mitjà entre els 55º i els 35º latitud nord va ser del 10% i s’estima que els 

increments van ser majors en l’hemisferi sud.                (3) 

 

- El sistema immunològic: Les defenses d’una persona per combatre les 

infeccions depèn de la fortalesa del seu sistema immunològic. Se sap 

que l’exposició a la llum ultraviolada redueix l’efectivitat del sistema 

immunològic. El PNUMA (Programa de Nacions Unides per al Medi 

Ambient) suggereix que l’exposició a la radiació UV-B podria influenciar 

adversament a la immunitat contra malalties infeccioses. Per exemple: 

leishmaniasi i malària, i infeccions micòtiques com la càndida. 

L’exposició a la radiació UV-B pot fer que el sistema immunològic toleri 

la malaltia en lloc de combatre-la. Això podria significar la inutilitat dels 

programes de vacunació tant en països industrialitzats com en vies de 

desenvolupament. 
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• Ecosistemes Aquàtics: 
La pèrdua del fitoplàncton*, base de la cadena alimentària marina, ha 

estat observada com a causa de l’augment de la radiació ultraviolada. 

Sota el forat de la capa d’ozó en l’Antàrtida la productivitat del 

Fitoplàncton va decréixer entre el 6 i el 12 %. PNUMA que un 16% de 

disminució d’ozó podria resultar en un 5% de pèrdua de Fitoplàncton, la 

qual cosa significaria una pèrdua de 7 milions de tones de peix per any  

– al voltant del 7% de la producció pesquera mundial. El 30% de consum 

humà de proteïnes prové del mar, aquesta proporció augmenta encara 

més en els països en vies de desenvolupament. 

 

• Ecosistemes terrestres: 
Per algunes espècies d’animals, un augment de radiació UV-B implica la 

formació de càncer de pell. Això s’ha estudiat en cabres, vaques, gats, 

gossos, ovelles i animals de laboratori i probablement estigui 

assenyalant que es tracta d’una característica comuna a diverses 

espècies. Les infeccions en bovins poden agreujar-se amb un augment 

de la radiació UV-B. 

En moltes plantes la radiació UV-B pot tenir els següents efectes 

adversos: alterar la seva forma i danyar creixement de plantes, reduir el 

creixement dels arbres, canviar els temps de florida; fer que les plantes 

siguin més vulnerables a les malalties i que produeixin substàncies 

tòxiques. Fins i tot podria haver-hi pèrdues de biodiversitat i espècies. 

Entre els conreus en els quals es van registrar efectes negatius a causa 

de la incidència de la radiació UV-B figuren la soja i l’arròs. 
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3. La pluja àcida 
 

La pluja no contaminada té un pH lleugerament àcid, de 5,6 a 15 ºC, a 

causa de la concentració de 350 ppm de CO2 que hi ha en l’atmosfera. Però 

pot arrossegar ions hidrogen (H+) que modifiquen el seu pH per sota de 5,6. En 

aquest cas se li afegeix el sufix àcida, que caracteritza a aquestes 

precipitacions. Aquest nom “pluja àcida” té una fama cada vegada més temible, 

per la freqüència i extensions que es presenta i pels efectes negatius que 

produeix, normalment en àmplies zones molt distants dels focus emissors de 

contaminants, per aquest motiu es parla de contaminació transfronterera. 

Hem de saber que l’aigua de la pluja, ja és lleugerament àcida degut a la 

dissolució en l’aigua del CO2 atmosfèric: 

 

  H2O  +  CO2  →  H+  +  HCO3
-  

 

essent el pH de l’aigua de pluja de 5,6. La incorporació en l’aigua de la pluja de 

H2SO4 i de HNO3 fan disminuir el pH a uns límits de 3,5 – 4,5. Fins i tot en 

algunes zones afectades per emissions de SO2 i NOx els valors de pH arriben a 

ser inferiors a 2.                   (3) 

 

AGENTS CONTAMINANTS: 
 

 Aquesta acidesa de la pluja es deu a l’emissió antròpica de SO2 i NOx de 

les centrals tèrmiques i els vehicles a motor urbans. Aquests productes 

interactuen amb la llum del Sol, humitat i oxidants atmosfèrics (principalment 

radicals hidròxid, OH-), produint àcid sulfúric i nítric (en menor quantitat àcid 

clorhídric i àcids orgànics). Aquests contaminants secundaris poden mantenir-

se diversos dies en l’atmosfera i ser transportats, formant una contaminació 

transfronterera, caient al sòl en forma de pluja àcida. 

 La pluja àcida és doncs la incorporació de substàncies àcides, 

principalment H2SO4 i HNO3 a l’aigua de la pluja per oxidació dels 

corresponents òxids, ja sigui en fase gas com en fase aquosa. Aquest fenomen 
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es dóna a l’interior del núvol, on s’altera la composició normal de les gotes 

d’aigua formades. Una vegada formats els àcids sulfúric i nítric, baixen a la 

superfície terrestre amb l’anomenat fenomen de deposició àcida. Sota aquest 

terme s’inclou la deposició humida (pluja àcida), no només la dissolució 

d’aquests àcids en l’aigua de pluja, sinó també la seva incorporació en forma 

de neu o calamarsa). També s’ha de considerar l’anomenada deposició seca, 

que és la sedimentació de partícules sòlides corresponents a sulfats i nitrats 

formats per neutralització dels respectius àcids. 

 Es creu que aquestes substàncies àcides es formen a partir de 

contaminants primaris com el diòxid de sofre i els òxids de nitrogen per mitjà de 

les reaccions següents: 

 L’oxidació addicional dels òxids de sofre (1) i de nitrogen (2) pot ser 

catalitzada pels contaminants atmosfèrics com l’ozó (3), incloent a més les 

partícules sòlides i la llum solar. Una vegada formats els òxids SO3 i NO2, 

reaccionen fàcilment amb la humitat atmosfèrica per formar els àcids sulfúric 

(4) i nítric (5) respectivament. Aquests romanen dissociats en l’atmosfera i li 

confereixen característiques àcides i, eventualment, precipiten amb la boirina, 

la pluja o la neu, les quals tindran major acidesa en les àrees on apareixen 

contínuament els òxids anteriorment esmentats. Així doncs, hi ha proves 

circumstancials que demostren la relació existent entre les centrals tèrmiques 

que generen electricitat a partir de la combustió del carbó i el fenomen de la 

pluja àcida. 
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FIGURA 8.7: Formació de la pluja àcida. 

 

El Transport: està condicionat per la circulació atmosfèrica, i es pot veure 

frenat pels cations Na+, Ca+2, K+, Mg+2  i NH4
+, que bàsicament procedeixen de 

l’evaporació en els oceans. Per això, la pluja àcida es transporta preferentment 

en el mateix continent, i es frena en els oceans. Les altes xemeneies utilitzades 

en les últimes dècades per evitar la contaminació local, projecten els 

contaminants a nivells on poden ser fàcilment transportats pel vent a regions i 

països diferents dels productors.                      (3) 

 

EL COST MEDIAMBIENTAL: 
 

 Els seus efectes són fàcilment observables sobre els materials de 

construcció al corrompre* metalls i atacar a la pedra de monuments i edificis 

(mal de la pedra), pel que provoquen una directa resposta social. 

• Sobre les plantes superiors, especialment coníferes (pins, avets, etc.), 

deteriora la cutícula de les fulles, causant un mal irreversible al fullam, 

mal que s’incrementa per la pèrdua de nutrients del sòl. Encara que la 

relació pluja àcida – deterioració dels boscos no és unívoca se atribueix 
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a aquesta causa el declivi dels boscos escandinaus, els nord-americans 

dels Apalaches i els alemanys de la Selva Negra. 

• Sobre els llacs i les aigües dolces produeix la seva acidificació, danyant 

seriosament les comunitats aquàtiques que són molt poc tolerants a 

descensos del pH del medi, i portant-los a la seva desaparició. Causen 

afecta d’asfíxia impedint la respiració dels organismes aquàtics al 

augmentar la quantitat de CO2 dissolt. 

• Produeix acidificació dels sòls, especialment sobre els pobres en calci i 

en bases, com són els sòls silícics, disminuint la reserva mineral de la 

qual poden disposar les plantes per arrossegament dels seus cations. 

 

Pràcticament tota la península Ibèrica està afectada per la precipitació 

àcida, no arribant-se als valors globals de la resta d’Europa, (excepte dos focus 

amb acidesa 4,6 en la zona centre i en el sud-est). Es calcula que la massa 

forestal ibèrica afectada és d’un 7%. 

 

COM EVITAR-HO? 
 

 El problema de la pluja àcida es podria evitar disminuint les emissions de 

SO2 i NOx, actualment existeixen tècniques de desulfuració dels gasos que 

disminueixen en més del 90% les emissions de SO2 de les centrals tèrmiques 

de carbó i també existeixen filtres per les emissions de NOx. Però caldria 

disminuir el consum de combustibles fòssils. Es proposa que la transició cap a 

fonts d’energia renovables, es faci amb gas natural, ja que es l’únic combustible 

fòssil que té uns efectes menys negatius per l’atmosfera. El problema és que es 

tracta d’un recurs limitat. En el cas de les emissions per part dels automòbils el 

que es pretén és que s’adapti un catalitzador al tub d’aquests.        (3)  
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9.- GLOSSARI 
 
 

• Processos aerobis  → processos que es produeixen en presència 

d’oxigen. 

 
• Processos anaerobis  → processos capaços de produir-se en absència 

d’oxigen.  

 
• anoditzar → protegir els metalls lleugers i ultralleugers recobrint-los 

d’una pel·lícula d’òxid, adherent i contínua. 

 
• Antròpica  → Relatiu o pertanyent a l’home o a la seva acció. 

 
• Antropogènica  → Relatiu o pertanyent a l’acció dels éssers humans. 

 
• Beril  →  Ciclosilicat de beril·li i alumini, mineral de color verd blavenc o 

groguenc i de gran duresa. 

 

• Càndida  → Infecció causada per la proliferació de fongs. 
 

• Computacional  → Avaluar indirectament per mitjà de càlculs de certes 

dades. 

 
• Corrompre  →  Alterar (una substància, a algú,...) tornant-la putrescent, 

insana.  

 
• Dengue  →  Infecció vírica benigna que dóna febre alta, erupció cutània 

i forts dolors al cap i als membres. 

 
• Fitoplàncton  →  Plàncton constituït per organismes autotròfics 

microscòpics, immòbils o flagel·lats. 

 
• Fotodissociació  → Ruptura d’un enllaç químic com a resultat de 

l’absorció d’un fotó. 
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• Fotó → Quàntum d’energia d’una radiació electromagnètica, el valor de 

la qual és igual al producte de la freqüència de la radiació ע per la 

constant de Planck h.  

 
• Fotòlisi  →  Reacció de descomposició provocada per efecte de la llum. 

 
• Leishmaniosi  → Malaltia produïda per protists del gèn. 

 
• Melanoma  → Tumor de cèl·lules que contenen melanina. 

 
• Infeccions micòtiques  → Afecció causada per fongs. 

 
• Oleoducte  → Conducció destinada a transportar el petroli cru i els seus 

derivats, des dels camps petrolers als ports d’embarcament, o des dels 

ports de desembarcament o els camps productors a les refineries. 

 
• Propel·lents d’aerosols  → Propel·lir → Impel·lir → Fer moure 

empenyent. 

 
• Silvicultura → Conreu dels boscos. 

 
 
• Tèrmit  → Nom donat comunament a diferents espècies d’insectes de 

l’ordre dels isòpters que viuen en societat i s’alimenten bàsicament de 

fusta. 

 
• Vòrtex  → Remolí que és format en una massa de fluid animada d’un 

ràpid moviment de rotació que tendeix a formar un buit en el seu centre. 
(10) 
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