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1122..  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓ  DDEE  LL''EESSTTUUDDII  AALL  MMAARRCC  FFÍÍSSIICC  DDEE  LLAA  
PPLLAANNTTAA  DD''ÀÀRRIIDDSS  DDEELL  CCOORRBB  DDEE  SSOORRIIGGUUÉÉ  SS..AA..  

 
 
Fins ara, al llarg del present treball, s'ha caracteritzat i estudiat el residu provenint de la planta 
de tractament d'àrids del Corb de l'empresa SORIGUÉ per tal de saber si aquest es pot utilitzar 
per a la fabricació de materials ceràmics. De l'anàlisi dels resultats que s'han obtingut d'aquesta 
caracterització s'ha deduït que efectivament el rebuig, tant si es pren a la sortida del cicló com si 
es pren a la bassa de decantació, es pot valoritzar tot utilitzant-lo per produir peces ceràmiques 
de qualitat. 
 
El següent pas, després de l'estudi de laboratori que s'ha realitzat, és analitzar si és viable la 
presa del residu, tant físicament com mediambientalment, per tal de posteriorment poder-lo 
reciclar per a produir ceràmica tal i com s'ha proposat. És a dir, arribats a aquest moment, el que 
es pretén és estudiar quines modificacions en l'organització de la planta de tractament d'àrids 
comporta l'explotació del residu i quin impacte de tipus ambiental se'n deriva. 
 
La caracterització del residu com a matèria primera ceràmica s'ha dut a terme en vàries mostres 
corresponents a dos estadis del rebuig diferents. Per una banda s'ha efectuat l'estudi en mostres 
preses a la sortida del cicló, mostres que corresponen al residu en forma d'aigua i materials en 
suspensió, i en mostres preses a la bassa de decantació, mostres corresponents al residu en 
forma de llots decantats. En ambdós casos, el que s'ha realment analitzat són els minerals de 
l'argila del residu ja que quan les mostres han estat preses de la sortida del cicló aquestes han 
estat assecades fins que només han quedat decantats els materials que estaven en suspensió.  
 
Un cop arribats a la conclusió que aquests materials es poden utilitzar per a la fabricació de 
peces ceràmiques, la pregunta lògica que se'n deriva és: en quin estadi de la cadena de 
producció d'àrids s'ha de prendre aquest residu? Quan surt del cicló o quan ja ha estat decantat a 
la bassa?  
A continuació es pretén analitzar aquestes dues opcions. 
 
 
 

12.1. Estudi de la viabilitat de la presa del residu a la bassa de 
decantació 

 
 
Tal i com ja s'ha dit amb anterioritat en aquest estudi, a la planta de tractament d'àrids hi ha 
actualment dues basses de decantació; una que conté un volum de llots aproximat de 70 000 m3 
i una altra que en conté uns 80 000 m3. Seria molt beneficiós per la gravera, poder valoritzar 
aquest residu ja que aquest ocupa una àrea important de la superfície d'aquesta que podria ser 
ocupada per les instal·lacions de tractament dels àrids, que podria ser utilitzada per 
emmagatzemar els productes que es comercialitzen...etc, i, a part del guany d'espai físic que 
s'obtindria, de la valorització d'aquest rebuig, se'n podria treure un benefici econòmic.  
 
Ara bé, el problema és que aquests llots que estan dipositats a les basses estan en estat plàstic i 
presenten una humitat força elevada (de fins a un 35%). Aquests dos factors fan que sigui molt 
difícil extreure'ls de les basses. En efecte, intents de prendre els llots de les basses mitjançant 
retroexcavadores i bulldozers s'han realitzat, sense èxit, ja en algunes ocasions a la planta d'àrids 
del Corb. De fet, per poder recollir aquests llots es necessitaria treballar amb una maquinària no 
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convencional que s'adeqüés a les característiques específiques d'aquests materials. Un altre 
problema que fa que sigui inviable el reaprofitament del residu des de les basses de decantació 
és la seva impossibilitat de ser transportats. El transport d'aquests llots, si es decidís portar-los 
cap a una planta de producció ceràmica no instal·lada a la planta de tractament d'àrids, es 
presentaria molt problemàtic degut també al seu estat. 
 
Degut a totes aquestes raons, el que pretén aquest treball és enfocar la recollida del residu des de 
la sortida del cicló, fet que comportarà una aturada de la deposició de llots en basses de 
decantació, i  per tant un estalvi en l'ocupació del sòl disponible a la gravera, així com una sèrie 
d'altres avantatges que es presentaran més endavant. 
 
 

12.2. Estudi de la presa del residu a la sortida del cicló 
 
 
A la sortida del cicló el residu, és a dir, els minerals de l'argila que podran servir de matèria 
primera ceràmica, es troben en suspensió en l'aigua que s'ha utilitzat per dur a terme el rentat de 
la fracció "zahorra". Per tal de separar els fins d'aquesta aigua, la presa del residu a la sortida del 
cicló haurà d'anar acompanyada de la instal·lació d'una maquinària adient per a espessir aquesta 
aigua, per a decantar els materials fins en suspensió i per, finalment, disminuir la humitat dels 
materials decantats. D'aquesta manera, l'equip que hauria de prendre l'aigua recollida de la 
sortida del cicló hauria de constar d'un decantador/espessidor que amb l'ajuda d'un floculant 
espessís aquestes aigües tot decantant-ne els materials en suspensió, i d'un filtre premsa que 
separés, d'un costat l'aigua, i de l'altre les argiles dels llots decantats obtenint, així, un producte 
pràcticament sec. 
 
El procés que es duria a terme, des de la presa de l'aigua de la sortida del cicló fins a l'obtenció 
del residu sec i de l'aigua clarificada, seria el següent: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37. Procés a incorporar seguidament de la presa del residu a la sortida del cicló. 
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D'acord amb l'esquema que s'acaba de mostrar, les aigües carregades en fins de la sortida del 
cicló serien conduïdes cap a un decantador/espessidor. L'espessidor/decantador és un dipòsit on 
els sòlids que es troben en suspensió en l'aigua es concentren i s'extreuen per el seu fons, mentre 
que el líquid sobrant (aigua clarificada), que vessa per la perifèria de l'aparell, queda totalment 
net. D'aquesta manera, l'espessidor/decantador realitza dues funcions: clarificar el líquid i 
espessir els llots.  
 
Per a una bona separació líquid-sòlid seria necessari afegir, a les aigües que es volen clarificar, 
un reactiu químic. Aquest és un floculant polimèric orgànic d'alt pes molecular que el que fa és 
augmentar la concentració dels sòlids decantats i la velocitat de sedimentació. El floculant, en 
pols, s'ha de dissoldre en aigua abans de ser incorporat a l'espessidor/decantador en una 
proporció adequada per tal d'assegurar una floculació eficaç amb una elevada velocitat de 
sedimentació. 
 
Del decantador/espessidor en sortiria doncs, per una banda, l'aigua clarificada que podria ser 
conduïda cap als garbells a on la "zahorra" es neteja i per l'altra, els llots espessits. Aquests 
serien conduïts, gràcies a una bomba que podria suportar la seva agressivitat i que podria 
treballar a més de 12 bars, cap a un filtre premsa que els deshidrataria. 
 
El filtre premsa és un aparell que s'omple gràcies a l'acció de la bomba. Aquesta omple el filtre 
premsa amb els fangs que han sortit de l’espessidor/decantador fins a assolir la pressió 
adequada. A mesura que la bomba arriba a aquesta pressió, els fangs es filtren a través de les 
teles del paquet filtrant de manera que es separa la part sòlida de la líquida que és evacuada a 
través d'unes canalitzacions. En el cas que ens ocupa, aquestes aigües serien reconduïdes cap a 
les instal·lacions de tractament del "tot un", concretament al punt de rentat i garbellat de la 
"zahorra". Un cop s'arriba a la pressió màxima al filtre premsa, s'atura la bomba i, a continuació, 
s'obre el paquet filtrant per tal d'evacuar les coques que s'han format a l'interior.   
 
Les coques que resultarien del procés que s'acaba d'explicar, serien el residu que s'utilitzaria 
com a matèria primera ceràmica. Aquestes coques podrien ser emmagatzemades, sense cap 
problema de tipus mediambiental, dins la gravera per tal de ser després utilitzades per a la 
fabricació de productes ceràmics. 
 
A l'annex I s'adjunta una sèrie de fotografies dels diferents tipus d'aparells dels que s'acaba de 
parlar, així com de les coques que s'obtenen amb ells. 
 
Amb la incorporació d'aquestes noves instal·lacions a la planta de tractament d'àrids, la presa del 
residu es faria a la sortida del cicló però després d'haver passat per el decantador/espessidor i 
per el filtre premsa. El residu, doncs, no es prendria en forma líquida sinó en forma de coques 
sòlides d'argila compactada quasi seca. Aquest tractament de l'aigua carregada en materials en 
suspensió que surt del cicló comporta moltes avantatges, tant per el posterior reciclatge del 
residu com per el funcionament general de la planta. Aquestes són: 
 
- El residu en forma de coques presenta una humitat de menys del 25%. Això fa que sigui 

fàcilment manejable i transportable, tant si s'ha de moure dins de la gravera per a 
emmagatzemar-lo temporal o definitivament, com si s'ha de transportar cap a una planta de 
fabricació de ceràmica exterior a aquesta. 

 
- Al tractar el residu que surt del cicló, s'atura la generació del residu en forma de llots que 

fins ara es dipositava en basses i per tant, les conseqüències que aquest fet comportava. 
D'aquesta manera es guanya l'espai ocupat per les basses, s'acaben els problemes derivats de 
la deposició en grans extensions d'un residu que es troba en estat plàstic, es solucionen els 
problemes derivats de la presència de les basses quan es vol restaurar la gravera un cop s'ha 
finalitzat l'explotació dels àrids,... etc. 
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- Amb aquest sistema no es llença al medi natural cap residu líquid format per aigua i matèria 

en suspensió que pugui presentar en un futur pròxim problemes mediambientals si la 
legislació vigent a Espanya s'equipara a la que ja existeix a alguns països europeus. 

 
- Per mitjà de l'acció del decantador/espessidor i del filtre premsa es poden recuperar 

aproximadament més del 93% de les aigües tractades de la sortida del cicló. Aquest alt 
percentatge implica que el 88% de les aigües que han entrat al cicló puguin ser recuperades 
i reaprofitades. D'aquesta manera, s'aconsegueix disminuir la quantitat d'aigua que s'ha de 
bombejar de l'aqüífer per rentar la "zahorra": en un any aquest estalvi ve representat per més 
de 910 000 m3 d'aigua.  
Les conseqüències, doncs, d’instal·lar l'espessidor/decantador i el filtre premsa són que s'ha 
de bombejar menys aigua del medi natural, que el consum energètic de les bombes que 
extreuen l'aigua baixa, que s’anul·la el cabal d'aigua que es retorna a l'aqüífer i que per tant 
l'impacte ambiental sobre el medi natural es minimitza significativament. 

 
Es dedueix, a partir de tot el que s'acaba d'exposar, que la millor opció és prendre el subproducte 
del tractament dels àrids en forma de coca d'argila seca per a la seva posterior utilització com a 
matèria primera ceràmica i que la instal·lació d’un espessidor/decantador i d’un filtre premsa a 
la planta portarà molts beneficis a l’empresa, tant econòmics com mediambientals. 
 
 
 

12.3. Estudi d'impacte ambiental derivat del tractament del residu 
 
 
Arribats a aquest punt el que es pretén és estudiar l'alteració que es produeix en el medi natural 
deguda a l'explotació del residu resultant del tractament dels àrids per a la seva posterior 
reutilització. És a dir, en aquest apartat es realitzarà l'estudi de l'impacte ambiental que es deriva 
de la presa del residu de la sortida del cicló i del seu tractament (pas per un 
espessidor/decantador i filtre premsa) per a obtenir un rebuig el més sec possible. 
 
En principi, donat que la finalitat de l'explotació del rebuig resultant del rentat dels àrids és la 
seva valorització i per tant l'aturada de la seva producció, l'impacte ambiental que es derivarà 
d'aquesta acció haurà de ser positiu. De totes maneres s'ha d'estudiar si durant el tractament del 
residu a l'espessidor/decantador i al filtre premsa es pot alterar el medi natural.  
 
Per a realitzar un estudi coherent de l'impacte ambiental derivat de l'explotació del rebuig i el 
seu tractament fins a tenir-lo sec, es desglossarà l'anàlisi en dues parts corresponents a dues 
fases diferents: 
 
- Estudi de l'impacte ambiental que es produeix durant el procés de treball, és a dir, durant la 

fase corresponent al tractament del residu. 
 
- Estudi de l'impacte ambiental que es produirà un cop s'aturi aquest tractament quan la 

gravera deixi de funcionar. És a dir, l'estudi de l'impacte ambiental derivat del tractament 
del residu que es produirà durant la fase de restauració i de recuperació dels terrenys 
afectats durant el temps que haurà estat funcionant la gravera. 
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12.3.1. Impacte ambiental produït durant el tractament del residu 
 
Es presenta l'impacte  que es produirà sobre l'atmosfera, l'aigua, el sòl, la flora i fauna i el 
paisatge en un quadre: 
 

Medi susceptible a rebre 
l'impacte ambiental 

Impacte ambiental Avaluació de 
l'impacte ambiental 

 
 
 
 

Atmosfera 

- El funcionament de l'espessidor/decantador i del filtre 
premsa pot produir soroll però no incrementarà el soroll 
global produït a la planta de tractament d'àrids de manera 
significativa 

- Quan el filtre premsa allibera les coques seques es pot 
produir pols però en quantitats també menyspreables si es té 
en compte que a la planta de tractament es produeixen 
quantitats importants de pols durant el seu funcionament i 
durant la circulació de vehicles per els terrenys de la gravera 

 
 
 
 

Impacte negatiu 
menyspreable 

 
 

 
 

 
Aigua 

- La quantitat d'aigua que es retorna a l'aqüifer, degut a l'acció 
de l'espessidor/decantador i el filtre premsa, és nul·la i per 
tant no s'altera la qualitat física (terbolesa, fins...) de l'aigua 
subterrània 

- Degut a l'aprofitament de l'aigua que es deriva de l'acció de 
les instal·lacions de tractament del residu, la quantitat 
d'aigua que s'ha de bombejar de l'aqüífer es redueix 
considerablement i per tant s'altera poc l'estat de l'aqüífer de 
la zona 

- Amb les noves instal·lacions s'atura la deposició de llots a la 
gravera i per tant la creació de barreres impermeables que 
podien fer variar la xarxa de flux subterrani 

 
 
 
 
 
 

Impacte positiu 

 
 

 
 

Sòl 

- Gràcies a l'acció del filtre premsa i de 
l'espessidor/decantador s'atura la modificació de les 
característiques pròpies del sòl que es produïa amb la 
deposició dels llots en basses de decantació que creava una 
capa impermeable d'argiles de més de quatre metres 
d'espessor. Aquesta modificació de les característiques 
geotècniques del sòl (permeabilitat, plasticitat, humitat, 
resistència...) podia derivar en problemes si posteriorment 
s'hi volia edificar al damunt 

 
 
 
 

Impacte positiu 

 
Flora i fauna 

- L'acció de les noves instal·lacions de tractament del residu 
no crearà impactes sobre la fauna i la flora diferents als 
derivats del funcionament de la pròpia gravera 

 
Impacte negatiu 
menyspreable 

 
Paisatge 

- La instal·lació de l'espessidor/decantador i del filtre premsa 
no crearà impactes al paisatge diferents dels que ja 
produeixen actualment la resta d’instal·lacions de la gravera 

 
Impacte negatiu 
menyspreable 

Taula 36. Impactes ambientals produïts durant la fase de valorització del residu. 
 
Amb aquesta anàlisi queda palès que l'impacte ambiental que es derivarà del tractament del 
residu serà positiu i que per tant aquest no serà un aspecte que pugui fer replantejar la 
instal·lació de la maquinària adient per a dur-lo a terme. 
 
 

12.3.2. Impacte ambiental durant la fase de restauració de la gravera 
 
L'objectiu de la restauració és integrar en l'espai natural les àrees afectades per l'activitat 
humana. Una de les conseqüències d’instal·lar un filtre premsa i un espessidor/decantador a la 
planta de tractament d'àrids és l'aturada de deposició de llots en basses de decantació. Aquest fet 
fa que al moment de restauració de la gravera, un cop aquesta deixi de funcionar, no s'hagi de 
preveure la difícil i complicada integració de les basses al medi natural. 
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A la fase de restauració també s'ha de preveure l'impacte que produirà el desmantellament de les 
noves instal·lacions. Ara bé, aquest no serà diferent del que produirà el desmantellament general 
de la resta d’instal·lacions i per tant no és un punt que hagi de preocupar-nos. 
 
D'aquesta manera, l'impacte ambiental derivat de les instal·lacions de tractament del residu 
durant la fase de restauració, tal i com passa amb l'impacte produït durant el tractament del 
residu, serà positiu. 
 
 
 

12.4. Estudi econòmic 
 
 
Un cop plantejats els canvis en l'estructura de la planta d'àrids (instal·lació d'un 
espessidor/decantador i d'un filtre premsa) que s'haurien de dur a terme per tal de poder 
transformar el residu actual en un residu sec, manejable i per tant comercialitzable per a ser 
utilitzat com a matèria primera ceràmica, és necessari realitzar un estudi econòmic a partir del 
qual es pugui decidir si la inversió econòmica en maquinària és rentable. 
 
Amb aquest estudi econòmic el que es pretén és donar el preu mínim de la tona de residu sec, 
obtingut a partir de l'espessidor/decantador i del filtre premsa, a que s’hauria de vendre per tal 
de ser reutilitzat com a matèria primera per a la fabricació de ceràmica. Aquest preu serà el que 
farà que en deu anys es recuperi la inversió en maquinària que s’haurà de realitzar si el termini 
d'amortització que es pren és també de deu anys.  
 
Els càlculs que s’han dut a terme s’han calculat a partir d’una proposta realitzada per l’empresa 
TEFSA S.A. a data del 26 de juliol del 2002. En aquesta proposta l’empresa dona un preu de les 
instal·lacions de tractament de les aigües contaminades que se’ls hi haurien de comprar, prenent 
com a base de càlcul que: 
 
- El cabal d’aigua que s’ha de tractar és aproximadament de 305 m3/h. 
 
- El contingut en sòlids a les aigües a tractar és de 60 kg/m3. 
 
El cabal per el qual la proposta de TEFSA ha estat realitzada és superior al que es pot deduir a 
partir dels càlculs de la generació de residus anual (cabal aproximat de 260 m3/h). S’ha volgut 
fer l’estudi econòmic partint d’aquesta dada ja que s’ha estimat que la planta de tractament 
d’àrids podria ampliar-se o reorganitzar-se, en el futur, de manera que el cabal d’aigua que 
s’utilitzés per rentar els àrids augmentés. Per altra banda, el contingut en sòlids a partir del qual 
s’ha projectat les instal·lacions que haurien de tractar les aigües de la sortida del cicló és de 60 
g/l. No s’ha pres el valor de 100 g/l, obtingut al calcular la generació anual de residus de la 
planta, ja que s’ha cregut més convenient ajustar-lo a les concentracions que s’han obtingut al 
mostrejar el residu a la sortida del cicló.  
 
La descripció de la maquinària que forma part de la proposta realitzada per TEFSA es pot 
consultar a l’annex III. 
 
Per a la realització de l’estudi econòmic ha semblat convenient partir del fet que la instal·lació 
de l’espessidor/decantador i el filtre premsa comportarà a l’empresa, a part del benefici 
econòmic obtingut amb la venta de les coques, els següents costos i beneficis: 
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Costos Beneficis 
- Cost de la maquinària a instal·lar. 
- Cost de la instal·lació de la maquinària i de la 

plataforma de suport d’aquesta. 
- Manteniment de les instal·lacions de tractament 

de l’aigua. 
- Cost del transport de les coques obtingudes 

amb el filtre premsa fins a la zona 
d’emmagatzematge. 

- Cost del consum elèctric de les noves 
instal·lacions. 

- Benefici generat per l’estalvi d’espai ocupat 
per les basses de decantació. 

- Estalvi econòmic degut a la disminució de 
cabal d’aigua que s’ha de bombejar del medi 
natural. 

Taula 37. Costos i beneficis de la instal·lació de l’espessidor/decantador i del filtre premsa. 
 
Al llistat de costos no s’ha inclòs un cost derivat de la contractació d’algun operari encarregat de 
fer funcionar la nova maquinària ja que aquesta funciona de manera automatitzada i els 
mateixos operaris que actualment treballen a la planta la poden supervisar. D’altra banda, s’ha 
considerat que el cost del transport de les coques queda compensat per els beneficis generats per 
l’estalvi d’espai. D’aquesta manera, a continuació s’ha quantificat només la resta de costos i 
estalvis: 
 
Costos de la maquinària 
Decantador/espessidor de llots 61 218 €
Instal·lació automàtica per la preparació de floculant, bomba dosificadora 
del floculant hidratat i floc-control 

 
16 978 €

Bomba de prealimentació i filtració. Filtre premsa amb totes les seves 
components 

 
237 857 €

TOTAL 316 053 €
Costos aproximats derivats de la instal·lació de la maquinària 
Transport de la maquinària fins la gravera  
Grues de descàrrega i ubicació dels equips als seus ancoratges  
Feines de paleta  
Feines d’instal·lació elèctrica i de canonades  
Plataforma suport de la instal·lació  
Instal·lació de canonades   
Instal·lació elèctrica per a la interconnexió entre els equips  

TOTAL ESTIMAT 20 000 €
COST TOTAL ACUMULAT 336 053 €

Costos anuals de manteniment 
Consum de floculant 15 000 €
Canvis de peces de la bomba de prealimentació i filtració (rodet + varis) 2 200 €
Canvi de les teles del filtre premsa 12 380 €
Canvi de peces del filtre premsa (membranes de les vàlvules + varis) 1 500 €

TOTAL 31 085 €
Cost anual aproximat del consum elèctric de les noves instal·lacions 
Consum elèctric de l’espessidor/decantador (1.2 kW/h) 
Consum elèctric de la bomba de prealimentació i filtració (45/75 kW/h) 
Consum elèctric del filtre premsa (6 kW/h) 

TOTAL ESTIMAT 17 400 €
COST TOTAL ANUAL ACUMULAT 48 485 €

Estalvi anual degut a la disminució del cabal d’aigua que s’ha de bombejar 
Estalvi de bombeig d’uns 910 000 m3 d’aigua 

ESTALVI TOTAL ESTIMAT 13 682.9 €
Taula 38. Costos derivats de la instal·lació de la nova maquinària proporcionats per TEFSA S.A. 
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Per a trobar el preu al que s’ha de vendre el residu sec per tal de recuperar la inversió en deu 
anys s’ha buscat, primerament, el valor actual (V0) de la compra de la maquinària i el cost de 
manteniment d’aquesta durant els deu anys, essent la seva amortització també de deu anys, 
tenint en compte que l’interès de mercat és del 4%. Un cop trobat el valor actual, s’ha repartit 
aquest en els deu anys en que es vol recuperar la inversió per conèixer d’aquesta manera els 
guanys anuals de la venta del residu sec amb els que ha de beneficiar-se l’empresa. Finalment, 
s’ha dividit aquests guanys entre el tonatge de residu que es genera anualment a la planta de 
tractament d’àrids i s’ha obtingut el preu al que com a mínim s’ha de vendre el residu sec per tal 
que en només deu anys s’hagi recuperat la inversió: 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
D’aquesta manera, per tal que en deu anys la inversió estigui recuperada, el preu a que s’ha de 
vendre la tona del residu que surt del filtre premsa en forma de coques és 1.10 €. 
 
 

(48 485 – 13 682.9 €) 
+ 

(336 053 € : 10) 
 

68 407.40 € 336 053 €      68 407.40 €    68 407.40€

V0 = 336 053 + 68 407.40 (1 + 0.04)-1 + 68 407.40 (1 + 0.04)-2 + 68 407.40 (1 + 0.04)-3 + 68 407.40 (1 + 0.04)-4 + 
+ 68 407.40 (1 + 0.04)-5 + 68 407.40 (1 + 0.04)-6 + 68 407.40 (1 + 0.04)-7 + 68 407.40 (1 + 0.04)-8 + 

+ 68 407.40 (1 + 0.04)-9 + 68 407.40 (1 + 0.04)-10 = 890 898.29  € 

α 890 898.29 € 

890 898.29 = α (1 + 0.04)-1 + α (1 + 0.04)-2 + α (1 + 0.04)-3 + α (1 + 0.04)-4 + α (1 + 0.04)-5 + α (1 + 0.04)-6 +  
+ α (1 + 0.04)-7 + α (1 + 0.04)-8 + α (1 + 0.04)-9 + α (1 + 0.04)-10 

0 2on 1er any

α α 

0 1er any 2on 10è

α = 109 839.69 € 

109 839.69 €  / 99 900 t = 1.10 € /t 

10è ...

...
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Aquest preu és baix si es té en compte que, a l’any 1998, el valor aproximat a cantera de l’argila 
roja per a teules i maons era de 3.18 € /t. És veritat que el residu no té la qualitat que tenen les 
argiles roges per a ser utilitzat com a matèria primera ceràmica, ara bé, la diferència de preu és 
tan alta que justifica la seva compra encara que s’hi hagi de barrejar un altre material per a 
millorar les seves propietats ceràmiques. 
  
En aquest treball només s’ha estudiat el cas en que el residu es vengués per a produir ceràmica 
fora de la planta. D’altra banda, si es volgués produir la ceràmica a la mateixa planta s’hauria 
d’ampliar l’estudi econòmic que s’acaba de realitzar per incloure-hi el cost que suposaria la 
compra de nova maquinària així com tots els costos que se’n derivarien i que l’empresa hauria 
de fer front. 
 
 
 

12.5. Proposta de futures línies d'actuació a seguir 
 
 
Els objectius marcats al començar aquest treball han estat assolits. Queda, però, citar alguns 
temes que haurien de ser objecte de treballs posteriors i que recollissin la feina que s'ha dut a 
terme en el present estudi. 
 
En el cas que l'empresa prengués la decisió d'emprar el residu per a la fabricació de peces 
ceràmiques, s'hauria de decidir també si la producció de ceràmica es realitza dins la gravera o si, 
per el contrari, el residu es ven a una planta de producció de ceràmica com a matèria primera. 
Aquesta decisió hauria d'estar basada, tant en l'estudi econòmic que s'ha presentat anteriorment 
corresponent a l'opció de venta del residu, com en un estudi econòmic posterior que s'hauria de 
realitzar per tal de saber les despeses que hauria d'afrontar l'empresa per fabricar ella mateixa les 
peces ceràmiques així com els beneficis posteriors que en trauria de la seva venta. 
 
Per a la realització d'aquest nou estudi econòmic, s'hauria d'haver realitzat abans un estudi del 
procés de producció de ceràmica. Aquest hauria de concretar, a partir d'assaigs ceràmics, quin 
tipus de ceràmica es podria obtenir a partir del residu i quines modificacions o barreges 
concretes s'hi haurien de dur a terme per tal d'adequar la granulometria i la composició 
mineralògica al fabricat ceràmic que es volgués produir. 
 
En el cas en que es decidís instal·lar una planta ceràmica dins la gravera, s'hauria de fer també 
una anàlisi de l'impacte ambiental que es produiria durant el procés de fabricació de les peces 
ceràmiques a partir del residu. 
 
 


