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6.1 Introducció

L’home pot viure durant setmanes sense ingerir aliments, dies sense beure aigua, però només alguns
minuts sense respirar aire. De mitjana, cada dia, l’home respira entre 14 i 18 kg d’aire, mentre que
només consumeix d’1,5 a 2 kg d’aigua d’una manera o altra, i no pren més de 0,7 kg de matèria sòlida
seca com a aliment.

L’aire atmosfèric que respirem està compost de nitrogen (78,09%), oxigen (20,95%), argó (0,93%),
diòxid de carboni (0,032%), neó (0,0018%), heli (0,00052%), metà (0,00015%) i altres gasos en quan-
titats estimades per sota del 0,0001% en volum, i pot contenir aigua entre l’1 i el 3%. Aquesta compo-
sició difereix d’un lloc a un altre, i al llarg del temps, per causes naturals, de vegades accelerades per
l’activitat humana (per exemple, l’erosió de la superfície terrestre pel vent, el transport de pol·len, els
incendis forestals, les erupcions volcàniques), i altres d’origen exclusivament antropogènic (les cen-
trals tèrmiques, les instal·lacions industrials, els automòbils, les activitats domèstiques...). En tots els
casos acaba incidint a més de sobre l’aire sobre els altres medis, el sòl i l’aigua [FONT91]. 

6.2 Contaminació atmosfèrica

La contaminació atmosfèrica o la presència a l’atmosfera de substàncies en unes concentracions supe-
riors a les naturals, tant si són substàncies alienes a l’aire com substàncies habituals, que se solen ano-
menar contaminants, ha de ser un motiu de preocupació, ja que pot ser perjudicial per als éssers vius.

Segons l’estat en què es trobin, els contaminants s’agrupen en gasos i en partícules. El gas més carac-
terístic, que serveix com a indicador de l’estat general de la contaminació, és el SO2; però a les atmos-
feres urbanes també hi ha CO2, NOx, O3, hidrocarburs i altres de més específics com ara mercaptans,
plom, etc.

Les partícules són contaminants no gasosos que poden agafar la forma de partícules líquides (per
exemple, hidrocarburs no cremats) o bé partícules sòlides de diferents grandàries (partícules submi-
cromètriques, micromètriques i aerosols, amb diàmetres inferiors a 10 mm, superiors a 10 mm i entre
0,5 i 50 mm, respectivament) que poden romandre en suspensió durant llargs períodes de temps abans
de caure i dipositar-se sobre la superfície terrestre.
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Els contaminants també es classifiquen segons hagin estat directament abocats a l’atmosfera —conta-
minants primaris (per exemple, compostos de sofre, de nitrogen, òxids de carboni, partícules sòli-
des)—, o resultin de reaccions dels anteriors —contaminants secundaris (per exemple, l’ozó es forma
quan coexisteixen els òxids de nitrogen, NOx, els compostos orgànics volàtils, COV, i una radiació
solar intensa al llarg d’un període de temps prou ampli).

L’existència de contaminació atmosfèrica en una zona determinada està condicionada per la presència
de tres elements primaris: fonts d’emissió, condicions meteorològiques i receptors [BONS92].

6.3 Emissió i immissió

En general, sempre hi ha una font que allibera els contaminants (per exemple, la xemeneia d’una
indústria o el tub d’escapament d’un cotxe). Aquest procés s’anomena emissió, i a l’atmosfera aquests
contaminants es desplacen, es transformen, s’acumulen, es degraden, etc. Com a resultat d’aquests
processos, en un punt concret es dóna una determinada concentració de cada contaminant. Aquesta
concentració —quantitat de contaminant per metre cúbic d’aire— és independent de la font de pro-
cedència i es coneix com a nivell d’immissió.

Cal tenir present que, tot i que hi ha certa relació entre l’emissió i la immissió, aquests paràmetres no
són necessàriament equivalents perquè entre tots dos hi ha un procés de transport a través de l’atmos-
fera, que pot dispersar o concentrar els contaminants o fins i tot modificar-ne la naturalesa. Per exem-
ple, durant un mateix dia, tot i que les emissions siguin constants, els nivells d’immissió poden
oscil·lar depenent de la velocitat i la direcció del vent, de la pluja, la humitat, la temperatura i la
presència d’inversions tèrmiques o de fronts atmosfèrics; igualment hi poden haver oscil·lacions
segons l’horari de les activitats industrials i del trànsit.

La naturalesa i l’estructura de les fonts emissores de contaminants és decisiva en relació amb els efec-
tes que puguin produir posteriorment. Per exemple, durant un procés de combustió, segons el tipus de
combustible o la manera de dur-la a terme, apareixen una sèrie de productes com són ara òxids de sofre
(SO2 i SO3), que es formen en funció del contingut de sofre del combustible; òxids de nitrogen (NO i
NO2, generalment denominats NOx), que apareixen segons el contingut de nitrogen del combustible i
segons la temperatura dels gasos de combustió, provocats per la reacció entre el N2 i el O2 de l’aire a
través de radicals que es formen de manera notable a temperatures superiors als 1.300-1.500ºC; monò-
xid de carboni (CO), per raó d’una combustió incompleta del combustible; hidrocarburs (denominats
generalment CxHy) originats, també, per la combustió incompleta del combustible; pols i sutge, que
tenen el seu origen, respectivament, l’un en el contingut de cendres del combustible i l’altre per com-
bustió incompleta.

Encara que els nivells d’emissió permesos es classifiquen per activitats industrials, aquí es donen en
funció dels contaminants per facilitar-ne la comprensió. A la taula 6.1 es mostren aquests nivells pels
contaminants més corrents [CIVIT79].

D’altra banda, els mateixos contaminants, emesos d’una manera o altra, poden tenir efectes molt dife-
rents. Factors com ara la forma i l’altura de les xemeneies, la velocitat d’emissió o la situació de la ins-
tal·lació respecte del relleu, de la dinàmica dels vents o d’uns altres factors meteorològics tenen un
paper molt important.

A la taula 6.2 es presenten els valors d’immissió, mitjans i màxims, permesos segons el seu temps de
durada en funció, també, del tipus de contaminant [DIBA96].
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Taula 6.1 Nivells d’emissió permesos per tipus de contaminant

Contaminant Nivell d’emissió

Partícules sòlides 150 mg/Nm3

SO2 4.300 mg/Nm3

CO 500 ppm*
NOx 300 ppm

Fluor total:
zones humides 40 mg/Nm3

zones seques 80 mg/Nm3

Clor 230 mg/Nm3

HCl 460 mg/Nm3

H2S 10 mg/Nm3

*ppm = ml/Nm3.

Taula 6.2 Nivells d’immissió per tipus de contaminant

Contaminant Període Nivell mitjà Nivell màxim

Partícules en suspensió anual 40 a 60 mg/Nm3 80 mg/Nm3

24 h 100 a 150 mg/Nm3 250 mg/Nm3

Partícules que sedimenten 24 h 300 mg/m2 300 mg/m2

SO2 anual 40 a 60 mg/Nm3 80 a 120 mg/Nm3

24 h 100 a 150 mg/Nm3 250 a 350 mg/Nm3

NOx anual 135 mg/Nm3 200 mg/Nm3

Ozó:
protecció de la salut 8 h 110 mg/Nm3 —

protecció de la vegetació 1 h 200 mg/Nm3 —
24 h 65 mg/Nm3 —

CO 30 min. — 45 mg/Nm 3

8 h — 15 mg/Nm 3

Hidrocarburs totals 30 min. 280 mg/Nm3 —
24 h 140 mg/Nm3 —

Plom 30 min. 50 mg/Nm3 —
8 h 10 mg/Nm3 —

Clor 30 min. 300 mg/Nm3 —
24 h 50 mg/Nm3 —

HCl 30 min. 300 mg/Nm3 —
24 h 50 mg/Nm3 —

Fluor total 30 min. 60 mg/Nm3 —
24 h 20 mg/Nm3 —

H2S 30 min. 100 mg/Nm3 —
24 h 40 mg/Nm3 —
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6.4 Meteorologia ambiental

En l’estudi de la contaminació atmosfèrica, l’atmosfera és l’altre element fonamental junt amb els con-
taminants. L’atmosfera és l’embolcall gasós del nostre planeta, amb la composició referida abans i una
densitat i pressió que disminueixen amb l’altura fins a l’extrem que la meitat de la seva massa total
correspon als cinc primers quilòmetres. La temperatura també varia amb l’alçada (a raó de 0,6ºC per
cada 100 m, com a mitjana), fet que s’utilitza per dividir l’atmosfera en capes. La capa més baixa, ano-
menada troposfera, conté l’aire que respira l’home i és on es desenvolupen tots els processos meteo-
rològics.

L’atmosfera és un sistema obert i disposa de mecanismes per dispersar i eliminar els contaminants, tot
i que aquesta capacitat sempre és limitada. Un d’aquests mecanismes es basa en l’estratificació de
l’aire; en el moment concret que els contaminants han estat emesos, es troben dins una hipotètica bom-
bolla d’aire que pot tenir una temperatura més petita, més gran o igual que la de l’aire que l’envolta, i
es correspon amb les situacions d’estratificació estable, inestable i indiferent, respectivament. Si la
bombolla s’eleva s’anirà refredant, i en funció que ho faci més o menys que l’aire circumdant, esde-
vindrà més o menys densa que aquest, i tendirà a retornar cap avall o a seguir pujant, la qual cosa
impedirà o afavorirà la dispersió dels contaminants segons el cas. Cal preocupar-se especialment quan
es té una inversió tèrmica, és a dir, quan una capa d’aire calent es troba damunt una altra d’aire fred, ja
que aquesta no té possibilitats d’elevar-se, i els contaminants que hi siguin alliberats, hi queden estan-
cats [HALT90].

Un segon mecanisme de l’atmosfera per dispersar els contaminants són els vents i la turbulència, ja
sigui aquesta originada per convecció mecànica (a causa del relleu), convecció tèrmica (diferent escal-
fament de les capes de l’aire en contacte amb el terra) o per advecció (flux horitzontal de masses
d’aire). No cal dir que la dispersió dels contaminants serà més gran com més gran sigui la velocitat del
vent.

Atès que la humitat afavoreix l’acumulació de partícules a l’aire i la reacció d’uns compostos amb l’ai-
gua per formar uns altres, els aspectes meteorològics anteriors i altres aspectes han conduït a definir,
des del punt de vista meteorològic, el terme contaminació potencial de l’aire com una sèrie de condi-
cions especials del temps que condueixen a l’acumulació de matèries contaminants en l’atmosfera. Les
condicions meteorològiques que resulten ser els millors indicatius de situacions de contaminació
potencial són les velocitats del vent en superfície inferiors a 14 km/h; els vents inferiors als 45 km/h a
nivells per sota els 500 hPa (uns 5 km d’altitud); l’existència de subsidència, és a dir, el descens de les
masses d’aire per sota dels 600 hPa; que no hi hagi cap precipitació; una àrea afectada més gran de 444
km2; i que totes aquestes condicions persisteixin almenys durant 36 hores, és a dir, que no es tracti del
cas normal diari d’establiment de contaminació durant la nit amb purificació de l’aire durant el dia.

6.4.1 Models de dispersió de contaminants

La qualitat de l’aire a la baixa troposfera ve determinada, d’una banda, per les quantitats de contami-
nants emesos, i de l’altra, per les condicions instantànies de dispersió (circumstàncies topogràfiques i
meteorològiques, especialment). La correlació entre l’emissió, la distribució atmosfèrica i la concen-
tració de contaminants (nivell d’immissió) és cada vegada més simulada mitjançant models matemà-
tics i meteorològics.

El propòsit central d’un model de dispersió és descriure la relació entre l’emissió de contaminants, la
seva transmissió i les concentracions dins l’aire d’un contaminant, o més d’un, com a funció del temps
i de l’espai en un sentit matemàtic precís. Aquests càlculs depenen del volum d’emissió, de les condi-
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cions meteorològiques individuals i, si és necessari, d’un nombre de paràmetres que tenen en compte
els processos de transformació i deposició a l’atmosfera [STERN77].

Les escales espacials dels càlculs de simulació són molt variades, des de la investigació d’emissors
individuals fins a qüestions climatològiques urbanes (investigació dels efectes dels edificis, carrers o
assentaments industrials en la qualitat de l’aire) o la investigació d’àrees supraregionals. A causa de les
diferències d’escala segons el problema que cal analitzar, es comprèn que un model de càlcul indivi-
dual no pugui mai respondre a totes les qüestions. Per aquest motiu, diferents grups han desenvolupat
diversos models per aplicar amb uns condicionadors d’espai i temps particulars.

Per fer una planificació a llarg termini, les concentracions de contaminants es calculen amb models de
base física que tenen en compte els teoremes de conservació de la massa, l’energia i l’impuls (models
deterministes). Les teories estadístiques de Taylor són la base de la descripció matemàtica dels efectes
de turbulència. Se centren en la dependència amb les variables meteorològiques. Per fer prediccions de
concentracions a curt termini es fan servir models estadístics i empírics basats en un conjunt important
de casos en què s’han pres mesures. Per determinar les influències topogràfiques i els efectes dels edi-
ficis en l’entorn immediat de les fonts emissores es fan servir models físics que reprodueixen les con-
dicions naturals a una escala de laboratori (experiments en túnels de vent). Aquests models es poden
classificar en sis grups: models de diagnosi, models de prognosi, models lagrangians, models gradient,
models caixa i models gaussians (vegeu Cap. 16).

6.5 Mecanismes de prevenció, control i correcció

Els mecanismes de prevenció, control i correcció de la contaminació atmosfèrica es poden fer per qua-
tre camins diferents, els quals permeten eliminar, reduir o disminuir els efectes de l’emissió de conta-
minants. Són els següents [STERN77]: eliminar el procés contaminant, regular la situació geogràfica
del procés, modificar el procés o bé reduir o eliminar les descàrregues de contaminant aplicant-hi sis-
temes o aparells dissenyats per fer aquesta missió. Generalment, aquest darrer camí és el més emprat
actualment i per tant, en aquest apartat el descriurem detalladament.

Els contaminants, com ja s’ha dit anteriorment, poden ser gasos o partícules –sòlides o gotes de
vapors–. Quan s’ha de reduir l’emissió de contaminants en forma de partícules, els aparells utilitzats
són cambres de sedimentació, ciclons, rentadors de gasos, filtres de teixit i filtres electrostàtics. Si cal
reduir l’emissió de contaminants en forma gasosa, els sistemes que cal emprar són l’absorció, l’adsor-
ció, la combustió i la condensació. 

En l’eliminació de contaminants en forma de partícules hi ha dos paràmetres fonamentals a l’hora de
dissenyar els aparells que s’han d’utilitzar: el diàmetre de tall i l’eficàcia de captació. El diàmetre de
tall es defineix com el diàmetre de partícula pel qual se separa la meitat de la massa de les partícules
d’entrada a l’aparell. L’ eficàcia de captació es defineix com el tant per cent en massa de partícules eli-
minades, respecte de la massa de partícules a l’entrada de l’aparell [STERN77].

La Fig. 6.1 mostra com és una cambra de sedimentació per gravetat o expansió [MYCO95], la qual
s’utilitza quan s’han d’eliminar partícules sòlides grosses (d > 100 µm). El corrent gasós, carregat de
partícules i conduït mitjançant una canonada a l’entrada de la cambra, s’expandeix quan entra en
aquesta mentre disminueix la seva velocitat; en conseqüència, la velocitat relativa del fluid respecte de
les partícules també disminueix i, aleshores, les forces gravitacionals per les partícules de certa
grandària són preponderants i, per tant, aquestes sedimenten al fons de la cambra. Finalment són elimi-
nades de l’esmentat corrent gasós. Si la cambra du obstacles (com per exemple amb un separador
d’inèrcia), el principi de funcionament és molt semblant al de les cambres d’expansió; ara bé, el fet

6  El medi ambient atmosfèric 91

Medi ambient(06)  13/12/98 13:54  P�gina 91

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. 



d’haver introduït obstacles (plaques) que s’oposen al pas del corrent gasós facilita la sedimentació de
partícules de menor grandària (d > 50 µm). Quan la grandària de les partícules sòlides que s’han d’eli-
minar és inferior als 100 µm, les forces gravitacionals comencen a ser insuficients per separar-les del
fluid que les arrossega. Aleshores, es convenient emprar aparells sotmesos a forces més contundents
–per exemple, la força centrífuga. 

Fig. 6.1 Cambra d’expansió

Els ciclons (Fig. 6.2) són separadors centrífugs
on el gas carregat de partícules entra tangen-
cialment per la part superior del cicló (cos
cilíndric), hi baixa seguint una trajectòria en
espiral, i en la part inferior (cònica) adopta una
altra espiral, aquesta vegada ascendent, de dià-
metre molt més petit i a gran velocitat; final-
ment surt pel tub interior coaxial al cilindre.
Les partícules són llançades contra la paret
cilíndrica del cicló, descendeixen per la paret
cònica i abandonen l’aparell pel conducte infe-
rior. No es recomana aplicar-los per a partícu-
les amb d < 5 µm. La velocitat lineal del gas a
l’entrada d’un cicló ha de ser entre 15 i 30 m/s
a fi d’obtenir l’eficàcia òptima d’eliminació de
partícules. Per això, quan el cabal de gas a
tractar és molt gran és convenient utilitzar
ciclons en paral·lel per poder mantenir aquesta
eficàcia. També es poden disposar en sèrie
(màxim tres) quan es vol obtenir una màxima
eficàcia d’eliminació de partícules. Això, en
principi, només es fa si interessa recuperar el
sòlid que cal eliminar del corrent gasós
[DAVIS91]. 
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Basant-se en un fenomen meteorològic com és
la pluja —la qual, com ja se sap, redueix la con-
taminació atmosfèrica—, s’han desenvolupat
els rentadors de gasos —torres de polvorització,
rentadors de doll, etc. D’aquests, el més emprat
és el rentador de doll (Fig. 6.3) o scrubber.
Aquest aparell funciona mitjançant un doll d’ai-
gua a alta velocitat que entra en la mateixa
direcció que el corrent gasós a tractar; l’esmen-
tat doll d’aigua té dues missions: la primera,
arrossegar amb ell les partícules contaminants, i
la segona, facilitar l’entrada del gas dins l’apa-
rell per efecte Venturi. S’apliquen per eliminar
tant partícules sòlides com gotes de vapor amb
d > 1 µm. A més a més, quan el corrent gasós a
tractar porta gasos contaminants, els quals
poden ser més o menys solubles en aigua, els
rentadors també redueixen o eliminen els gasos
esmentats [MYCO95].

Quan s’han d’eliminar partícules (sòlides o
gotes de vapor) de grandària molt petita (d < 1
µm), el més adient és emprar filtres de teixit o bé
filtres electrostàtics. La utilització d’un filtre o
un altre, de teixit o electrostàtic, depèn de les
característiques del corrent gasós a tractar (velo-
citat lineal, concentració de contaminants, tem-
peratura, etc). Els filtres de teixit (Fig. 6.4) són
aparells en els quals hi ha uns dispositius, en
forma de màniga o bossa, que s’oposen al pas
del corrent gasós que hem de tractar. Al principi
de l’operació l’eficàcia de captació és petita; a
mesura que el gas va passant a través del filtre es
va formant un floc o aglomerat de partícules
sobre la tela del filtre, amb la qual cosa s’aug-
menta notablement l’eficàcia de l’aparell. De
tant en tant, el filtre s’ha de netejar, ja que un
gruix excessiu de partícules dificulta l’operació
per raó que la pèrdua de càrrega del corrent
gasós és massa elevada. La neteja del filtre es
pot fer de forma mecànica o pneumàtica. La
velocitat lineal del corrent gasós a l’entrada del
filtre ha de ser entre 0,005 i 0,03 m/s; si aquesta velocitat és més elevada es produeix la compactació del
floc, amb la qual cosa el filtre deixa de funcionar correctament. Els teixits que s’utilitzen per fabricar els
dispositius que conformen el filtre depenen de les característiques del corrent a tractar (temperatura, si
són àcids o alcalins, etc.), aquests poden ser cotó, llana, niló, polipropilè, fibra de vidre, polietilè o tefló.
Quan s’han de tractar corrents gasosos a alta temperatura es poden emprar filtres ceràmics, encara que no
són gaire utilitzats pels problemes que tenen d’obturació i neteja [MAST91].

La Fig. 6.5 mostra l’esquema d’un filtre electrostàtic. El corrent gasós a tractar passa entremig de dos
elèctrodes on hi ha un camp elèctric –les diferències de potencial poden estar compreses entre 10 i 60
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kV–; aleshores, aquest corrent se sotmet a una descàrrega en corona i els ions de gas que abandonen
l’elèctrode petit (en el qual la densitat de corrent és més elevada) són desplaçats juntament amb les
partícules cap a l’altre elèctrode per l’acció del camp elèctric. L’elèctrode receptor està posat a terra.
La velocitat lineal del gas d’entrada és entre 0,6 i 3 m/s, i els temps de contacte són aproximadament
de 2 s. Es pot afegir vapor d’aigua per augmentar la conductivitat elèctrica del gas. Per netejar els elèc-
trodes es poden rascar, vibrar o irrigar amb oli [MYCO95].

L’ absorció és un procés on es transfereix un contaminant gasós, que es troba en el corrent a tractar, a
un líquid. És una operació de transferència de matèria en la qual el gas contaminant és dissolt en la fase
líquida en contacte amb el corrent gasós (absorció física), ja que es produeix un procés per difusió on
el gas contaminant es mou des dels llocs de concentració elevada fins als de baixa concentració.
Aquest procés es produeix en tres etapes: difusió del gas contaminant a la superfície del líquid, trans-
ferència a través de la interfície gas/líquid (dissolució) i difusió del gas dissolt des d’aquesta interfície
cap al líquid. La dissolució del gas pel líquid pot estar acompanyada de reacció química si l’esmentat
líquid porta dissolt un component capaç de reaccionar amb el gas contaminant (absorció amb reacció
química). Els aparells per fer aquesta operació poden ser rentadors de gasos (torres de polvorització,
rentadors de doll), com ja s’ha indicat anteriorment, o bé columnes de plats o de rebliment. General-
ment, entre aquests dos tipus de columnes, la més emprada és la de rebliment (Fig. 6.6).

El rebliment està construït de material inert (plàstic, vidre, ceràmica, etc.), i té una relació
superfície/volum molt gran per facilitar el procés de transferència. Els corrents en contacte sempre
entren en sentit oposat (contracorrent), tal com mostra l’esquema de la Fig. 6.6 [PEAVY85]. 
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Fig. 6.5. Filtre electrostàtic
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6  El medi ambient atmosfèric 95

L’ adsorció també és un procés de transferència
de matèria on el gas contaminant queda adherit
a la superfície d’un sòlid. El contaminant
(adsorbat) penetra dins dels porus del sòlid
(adsorbent), les forces electrostàtiques no com-
pensades del sòlid atreuen el gas a la seva
superfície, i el contaminant hi resta adherit
(adsorció física). Si l’adhesió del gas sobre la
superfície del sòlid es produeix perquè aquesta
té punts actius capaços de reaccionar química-
ment amb el gas contaminant, aleshores el pro-
cés es coneix amb el nom de quimioadsorció.
Els adsorbents són sòlids altament porosos; els
més corrents són el carbó actiu, els tamisos
moleculars, el gel de sílice i l’alúmina activada.

Després d’un procés d’adsorció sempre s’ha de
fer un procés de desorció per tornar a activar
l’adsorbent, és a dir, per donar-li novament
capacitat per adsorbir. Generalment, el procés
de desorció es fa a temperatura alta amb vapor
d’aigua i a contracorrent de com s’ha dut a
terme el procés d’adsorció (Fig. 6.7)
[PEAVY85].

Quan el gas contaminant contingut en un
corrent gasós es pot oxidar i convertir en un gas
inert, la combustió pot ser un bon procés de
tractament. Gasos com ara el monòxid de car-
boni (CO) o hidrocarburs poden oxidar-se mit-
jançant aquest procés. La combustió es pot fer
de dues maneres: per flama directa o bé amb
l’ajut d’un catalitzador. Les incineradores per
flama directa (Fig. 6.8) han de complir dos
principis: el gas a tractar ha de tenir un poder
calorífic superior a 3,7 MJ/m3 i la seva com-
bustió no ha de produir cap subproducte tòxic.
Si no es compleixen aquests principis, la com-
bustió s’ha de fer amb catalitzadors. Com a
catalitzadors s’empren compostos de platí o
pal·ladi en un suport ceràmic. Dins les incinera-
dores els catalitzadors es poden disposar for-
mant un llit fix com els adsorbents en el cas de
l’adsorció [DAVIS91]. 

La condensació és un procés on s’elimina un
gas contaminant d’un corrent gasós mitjançant
un canvi de fase d’aquest contaminant, trans-
formant-lo en líquid. Això es pot assolir de tres
maneres diferents: augmentant la pressió a la qual està sotmès el corrent, mantenint la temperatura
constant, fins que la pressió parcial del contaminant sigui igual a la seva pressió de vapor; reduint la
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temperatura del corrent, a pressió constant, fins
que la pressió parcial del contaminant sigui
igual a la seva pressió de vapor; o bé, una com-
binació de les dues accions anteriors per obtenir
el mateix resultat final. Els condensadors poden
ser directes o indirectes. 

Quan el corrent gasós entra en contacte amb el
líquid fred, el qual provoca la condensació del
contaminant, el condensador és directe. El líquid,
generalment, és aigua freda, i poden haver-hi tres
tipus de condensadors que treballen d’aquesta
forma: de polvorització (esprai), ejectors i ba-
romètrics. Si entre el líquid refrigerador i el
corrent gasós a tractar hi ha una superfície que
els separa, a través de la qual es produeix el bes-
canvi de calor, aleshores el condensador és indi-
recte [MYCO95].

6.6 Efectes de la contaminació atmosfèrica

La contaminació atmosfèrica ocasiona tres tipus d’efectes: uns efectes sobre la mateixa atmosfera, uns
efectes globals a llarg termini i uns efectes a curt termini que alhora repercuteixen en els diferents eco-
sistemes. Entre els primers destaquen l’alteració de l’efecte hivernacle natural i els efectes sobre la
capa d’ozó. A curt termini, cal esmentar la boira fotoquímica i la pluja àcida. La Taula 6.3 mostra la
relació entre alguns contaminants de l’aire, les seves fonts i els efectes que poden produir.

6.6.1 L’efecte hivernacle

En una primera aproximació s’admet que el sistema climàtic es troba en equilibri termodinàmic, és a
dir, la Terra no es refreda ni s’escalfa. La Terra intercepta, com a mitjana, 340 W/m 2 de radiació solar;
d’aquesta, reflecteix 100 W/m 2, i absorbeix la resta (240 W/m2) retornant-la a l’espai en forma de
radiació terrestre (o infraroja). Aquesta emissió correspon a la d’un cos negre en equilibri a la tempera-
tura de -18ºC, segons la llei de Stefan-Boltzmann. Atès que la temperatura mitjana del nostre planeta
és de 15ºC, algun fenomen ha de passar perquè hi hagi aquest sobreescalfament. En efecte, l’atmosfera
no és del tot transparent a la radiació infraroja, de manera que núvols, aerosols, vapor d’aigua i altres
gasos absorbeixen al voltant de 150 W/m2, dels 390 W/m2 que emet la superfície terrestre, i la resta
travessa l’atmosfera cap a l’espai (240 W/m 2). Aquesta retenció d’energia a l’atmosfera que es torna a
emetre cap a la Terra fa que aquesta no es refredi tant com si tota la radiació terrestre es perdés, i
aquest fenomen constitueix l’anomenat efecte hivernacle.

Si augmenta la concentració dels gasos que produeixen l’efecte hivernacle a l’atmosfera (per exemple,
el vapor d’aigua, responsable del 80% d’aquest fenomen, o el CO 2 , més conegut en ser el principal
producte contaminant derivat de cremar combustibles fòssils), l’energia disponible pel sistema Terra-
atmosfera és més gran, i la temperatura pot anar augmentant a mesura que s’intensifiqui l’efecte hiver-
nacle. D’aquí el paper del CO 2 i d’altres gasos com ara el metà, l’ozó de la troposfera, els òxids de
nitrogen i el SO2. Les partícules, en ser grans reflectores i absorbidores de la radiació solar, redueixen
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Òxids de sofre
SO2, SO3

Sulfurs i mercaptans

Monòxid de carboni
CO

Diòxid de carboni
CO2

Hidrocarburs

Ozó
O3

Òxids de nitrogen
NO2, NO

Mercuri
Hg

Fluorurs
F

Pols

Sílice

Amiant

Combustió de carbons i petrolis: automòbils; centrals tèrmiques;
altres instal·lacions industrials; explotació i manipulació de certs
minerals de sofre; fabricació de paper i cartró; àcid sulfúric i
certs productes de síntesi.

Refineries. Certs processos industrials. Putrefacció d’aigües i de
deixalles. Fabricació de pasta de paper, adoberies, fabricació de
colorants.

Combustions incompletes: motors de benzina; centrals elèc-
triques; fàbriques d’acer; calefacció mal regulada; fum de cigar-
reta.

Combustió de productes orgànics.

Combustió. Motors de benzina.
Evaporació en zones pantanoses i petrolíferes.

Reaccions fotoquímiques d’oxidació del SO 2 o de transformació
del NO2 en NO.
Típiques de les zones urbanes (trànsit intens).

Processos de combustió a temperatures elevades (superiors a
1000ºC): motors de combustió interna, especialment de motors
dièsel; centrals elèctriques; fàbriques d’explosius.
Típics de zones urbanes. Volcans i tempestes.

Evaporació de la crosta de la Terra, accelerador per a la mineria,
construcció, agricultura...

Jaciments de fluorita. Indústries de ceràmica, rajoles, fabricació
d’adobs, obtenció d’alumini.

Erosió eòlica. Terratrèmols i volcans. Mineria.
Agricultura. Indústria (ciment). Erosió a les carreteres.

Explotació i manipulació de minerals.

Explotació i manipulació d’amiant (amiant-ciment).

Atmosfera humida  ➞ formació d’àcid sulfúric
Deterioració de conreus i irritació de mucoses.
El SO2 irrita molt els ulls i les vies respi-
ratòries superiors, i produeix tos, opressió res-
piratòria i espasmes de la larinx.

Fortor.
Tòxicitat.

Tòxicitat.
Interfereix el transport d’oxigen a través de la
sang.
Lassitud, mal de cap i alteracions en la coordi-
nació de moviments.

L’augment progressiu de la concentració de
CO2 a l’aire pot alterar el clima a escala plan-
etària.

Intervenen en la formació del smog oxidant.
Agents cancerígens.

Factor decisiu en l’aparició del smog i els seus
efectes.
L’ozó és un oxidant molt enèrgic amb uns efectes
antibiològics notables. Els efectes directes a l’or-
ganisme humà no estan ben aclarits.

Paper important en l’aparició del smog.
NO2. Malalties respiratòries, facilita la infecció
de les vies respiratòries.
És tòxic per a un cert nombre d’espècies ani-
mals.

Tòxicicitat.

El ió F= té una activitat fisiològica gran i un
poder corrosiu fort en atmosfera humida.
S’acumula especialment a l’herba i s’emma-
gatzema sobretot als ossos dels organismes
joves. Pot produir una disminució d’hemoglo-
bina a la sang dels nens.
En els ramats (vaques) produeix una inflamació
molt dolorosa de les articulacions i l’animal
acaba gairebé no podent moure’s per menjar.

No tòxica. Malalties respiratòries: fibrosi,
al˙lèrgies i càncer pulmonar.
Tòxica. Intoxicació general, dermatosi, al·lèr-
gies, càncer.

Les partícules de diàmetre inferior a 5 s’acu-
mulen als pulmons, on es formen nòduls, i hi
apareix una fibrosi que provoca l’emfisema
(reducció progressiva de la funció pulmonar).

Fibrosi pulmonar, mesotelioma, plaques pleu-

rals, càncer pulmonar, respiració difícil, expec-

toració, bronquitis, dolors toràcics.

Taula 6.3 Relació entre alguns contaminants, les seves fonts i els efectes que poden produir

Contaminant Font Efectes
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98 Medi ambient i tecnologia

l’absorció de la llum solar que fa la Terra, i fan disminuir la temperatura del planeta. Aquests contrapo-
sats efectes dels diferents contaminants, junt amb els poc coneguts efectes de retroalimentació, no fan
gens senzill pronosticar els efectes de la contaminació atmosfèrica sobre l’efecte hivernacle i encara
menys sobre el seu pes en el canvi climàtic, no únicament atribuïble a l’efecte hivernacle [STAN95;
JOL96; HOUG97].

6.6.2 El forat de la capa d’ozó

L’ozó és un gas molt reactiu, d’efectes corrosius sobre els materials i, en certes concentracions, d’efectes
irritants sobre les mucoses dels éssers vius. És considerat, per tant, sobre la superfície terrestre com un
contaminant, però situat a l’estratosfera (la màxima concentració és entre els 19 i els 32 km d’altitud: la
capa d’ozó), filtra part de la radiació ultraviolada (UV) que prové del Sol i esdevé, així, un protector per a
la vida terrestre en relació amb les alteracions cutànies i de protecció de la síntesi de la vitamina D.

No hi ha res a la troposfera que destrueixi els freons (o CFC), utilitzats a la indústria del fred o com a
repel·lents dels esprais, per la qual cosa aquests arriben a l’estratosfera. Allà, la radiació UV els trenca,
s’alliberen àtoms de clor lliures, molt reactius, i cadascun es combina amb un altre d’oxigen d’una
molècula d’ozó, formant-se un compost de cloroxigen i una molècula d’oxigen. Els òxids de nitrogen
alliberats directament a l’estratosfera pels avions de reacció i el brom derivat del bromur de metil uti-
litzat en molts processos d’esterilització també actuen com a destructors de l’ozó de l’estratosfera. 

D’altra banda, hi ha teories oposades que diuen que els compostos anomenats en el paràgraf anterior
no són els destructors de la capa d’ozó. El raonament d’aquestes teories és que hi ha una sèrie de reac-
cions que interfereixen la del clor i l’ozó, que són les següents [MAST91]: la captació dels òxids de
clor pel NO2 i que el NO reacciona produint ozó. A més a més, aquesta darrera reacció fa de regulador
de la concentració d’O 3 i, per tant, la concentració no varia. Altres teories expliquen que la variació
estacional de l’anomenat forat de la capa d’ozó és deguda a un fenomen meteorològic natural que suc-
ceeix a l’Antàrtida, produït per un vòrtex polar que, durant gran part de l’any, impedeix la lliure circu-
lació de l’aire ric en ozó que ve de l’Equador.

6.6.3 La boira fotoquímica

A les zones urbanes amb força trànsit i amb un nivell d’insolació alt, es presenta el fenomen de la boira
fotoquímica (o boirum de boira i fum, que equival al mot anglès smog). Els òxids de nitrogen i els
hidrocarburs reaccionen sota condicions de forta radiació solar, i resulten substàncies oxidants, com
ara l’ozó o els nitroperòxids d’acil. Els oxidants són molt irritants, especialment de les mucoses i els
ulls; produeixen un envelliment prematur dels pulmons i tenen un efecte corrosiu sobre el cautxú i
altres efectes negatius sobre la vegetació.

6.6.4 La pluja àcida

En presència d’aigua i d’oxidants (com pot ser l’ozó), els òxids de sofre, els òxids de nitrogen i els clo-
rurs emesos a l’aire poden convertir-se en ions sulfats (àcid sulfúric), nitrat (àcid nítric) i ió clorur
(àcid clorhídric). Això sol passar a l’interior dels núvols, i si aquests precipiten, apareix la pluja àcida.
La pluja, habitualment ja és una mica àcida (pH entre 5 i 6) a causa del CO2 atmosfèric que es combina
amb l’aigua, però a les zones industrials i les seves rodalies s’incrementa l’acidesa, que arriba a un pH
de 3 o fins i tot inferior, a causa dels àcids indicats. Aquests àcids també es poden dipositar sobre el sòl
sense que siguin arrossegats per la pluja amb la qual cosa es produeix el fenomen anomenat deposició

Medi ambient(06)  13/12/98 13:56  P�gina 98

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. 



seca. En ambdós casos, la pluja àcida afecta especialment els ecosistemes boscosos i els ecosistemes
aquàtics amb unes implicacions econòmiques importants [ADRI89; MASON92].
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7 Energia i medi ambient
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7.1 Introducció

El medi ambient es veu modificat de resultes de l’activitat de l’ésser humà, i una de les activitats que li
és pròpia és precisament l’ús de l’energia. Així, l’energia és part fonamental en els processos indus-
trials, en el transport i en el sector terciari (hospitals, hotels, habitatges, etc.). A mesura que va creixent
el nivell de vida dels diferents països, va creixent el seu consum energètic i, alhora, es va accentuant
l’efecte sobre l’entorn.

7.2 Consum d’energia a Catalunya

Fig. 7.1 Evolució del consum final d’energia a Catalunya per sectors
Font: Institut Català d’Energia
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Fig. 7.2 Evolució del repartiment del consum energètic industrial per formes d’energia a Catalunya
Font: Institut Català d’Energia

7.3 Impacte ambiental en la producció d’energia

La generació i la utilització de qualsevol tipus d’energia impliquen un efecte sobre el medi ambient en
totes les fases del seu cicle (des de la generació fins al consum final, passant per la transformació i el
transport). Tanmateix, l’impacte sobre el medi depèn bàsicament del tipus d’energia que s’empra i de
la tecnologia disponible per a la seva transformació i el seu consum.

Fig. 7.3 Emissions mundials de carboni provinents de la combustió de combustibles fòssils 
(en milions de tones de carboni)

Font: Worldwatch Institute
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L’efecte de l’ús de l’energia sobre les diferents parts del medi ambient —la terra, l’aire, l’aigua i la
biosfera— pot de vegades suposar una agressió difícilment mesurable, però tard o d’hora costosa.
Així, fenòmens com l’esgotament de recursos, la contaminació atmosfèrica, la pluja àcida, el canvi
climàtic, l’efecte hivernacle, etc. es deuen en part a l’activitat humana relacionada amb l’energia.

Els sistemes naturals són insuficients per fer front als riscos generats per la utilització a gran escala de
l’energia. Per això, es requereix l’actuació humana per anul·lar-los o almenys minimitzar-los, de
manera que la preservació de la qualitat mediambiental es pugui fer compatible amb els principis 
d’eficiència, seguretat i diversificació de les activitats de producció, transformació, transport i ús de
l’energia.

D’acord amb l’abast o extensió dels efectes, es parla de:

a) Impactes globals: quan el seu efecte s’estén a grans distàncies, lluny del focus d’emissió, com és el
cas de les variacions sobre la climatologia, a causa de l’increment de gasos d’efecte hivernacle
(CO2, compostos CFC, CH4, NOx, O3) i altres. Aquest impacte global segons els models disponi-
bles preveu una variació de les temperatures i les precipitacions regionals, un augment del nivell de
mars i oceans i impactes sobre els ecosistemes terrestres, fonamentalment agrícoles i forestals.

b) Impactes regionals i locals: quan es limiten a la zona propera a les instal·lacions. Afecten l’aire,
l’aigua i la terra, i es manifesten en un increment de l’acidesa del medi i en la presència estable de
contaminants en l’aire, l’aigua i la terra, amb la consegüent alteració de la fauna i la flora.

7.3.1 Impacte ambiental sobre el medi natural

Les repercussions ambientals principals de l’ús de l’energia es fan notar al sòl, a l’aigua i a l’atmosfera.

a) El sòl. Les repercussions afecten el medi físic i paisatgístic. Alguns casos presenten una gran
incidència, com ara el de la mineria del carbó (a cel obert), les centrals hidroelèctriques (a conse-
qüència de l’embassament i la presa associada), les centrals tèrmiques convencionals (en especial,
les que utilitzen com a combustible carbó), les nuclears, les refineries i les instal·lacions de gas. En
altres, la seva incidència és menor, com és el cas de l’ús de terrenys per a gasoductes, oleoductes,
línies de transport i distribució d’energia elèctrica, etc. D’altra banda, el sòl és el destinatari final de
bona part dels contaminants que s’emeten a l’atmosfera i a l’aigua.

b) L’aigua. La contaminació produïda pot ser:

b.1) Tèrmica de les aigües superficials: que prové principalment de les centrals tèrmiques de gene-
ració d’energia elèctrica (tot i que disminueix considerablement en el cas de la refrigeració per
circuit tancat).

b.2) Física de les aigües: és de gran importància a la mineria del carbó, on es produeixen arrosse-
gaments i sediments, que provoquen l’aparició de sòlids en suspensió a les aigües.

b.3) Química: els focus potencials més grans estan a les refineries i, en menor grau, a les centrals
tèrmiques i a les grans instal·lacions de gas o mineres.

c) L’atmosfera . L’impacte més important de l’activitat humana sobre el medi ambient afecta sobretot
l’atmosfera. Així, el lliurament de productes derivats de l’activitat energètica augmenta les concen-
tracions de substàncies que poden ser nocives per a l’ésser humà.

Els contaminants que s’emeten poden ser de dos tipus: els contaminants primaris, que són els evacuats
directament a l’atmosfera (conductes, xemeneies, tubs d’escapament, etc.), i els secundaris, que s’ori-
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ginen per interacció química entre els contaminants primaris i els components naturals de l’atmosfera,
com l’àcid nítric, el sulfúric o l’ozó.

L’energia és responsable del:
a) 90% de les emissions antropogèniques de sofre
b) 90% d’emissions de Pb
c) 85% d’emissions de NO x
d) 55-80% del CO2
e) 55% de compostos orgànics volàtils (COV) 
f) 30-40% d’emissions de monòxid de carboni (CO)
g) 40% de partícules
h) 15-40% d’emissions antropogèniques de metà (CH 4)

La generació d’energia, en qualsevulla de les seves formes, implica en major o menor grau un impacte
sobre el medi ambient.

S’entén per energia primària la que es pot obtenir directament sense transformació: carbó, petroli, gas
natural o solar. En canvi, una de les més utilitzades —l’energia elèctrica— es produeix per conversió
d’alguna de les anteriors.

Les energies primàries presenten un fort impacte en la fase d’extracció i menor en la transformació
(excepte el cas de les refineries).

La generació d’energia elèctrica, en particular, comporta una sèrie d’impactes. Els més comuns a qual-
sevol tipus de producció termoelèctrica són:
a) Extracció del combustible
b) Transport del combustible
c) Construcció de la central
d) Contaminació tèrmica a causa de la calor dissipada a l’atmosfera
e) Transport de l’energia elèctrica produïda

Els impactes ambientals produïts per les energies tèrmiques convencionals (és a dir, les que provenen
de la combustió de combustibles fòssils) són:
a) Partícules no cremades
b) Òxids de nitrogen
c) Monòxids de carboni
d) Cendres

Els impactes de l’energia nuclear (vegeu Cap. 21) són:
a) Radiacions
b) Residus

L’impacte ambiental d’una central, sigui tèrmica o nuclear, es pot dividir en dues fases:

a) Preoperacionals: estan relacionats amb la construcció i són els més greus des del punt de vista
ecològic a causa de la magnitud de l’obra civil. L’extracció i el transport d’àrids, el moviment de
terres i la construcció d’obres auxiliars, a més de l’elevat nombre de persones i vehicles, estenen el
seu radi d’acció a una superfície més gran.

b) Operacionals: derivats de les emissions tèrmiques, de l’alliberament de productes contaminants,
fums, sorolls, i de les línies de transport elèctriques.
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7.3.2 L’eficiència de la producció d’energia segons el tipus de combustible

Cada un dels combustibles presenta una eficiència diferent en cada una de les fases, des de l’extracció
fins a arribar al consumidor, com es pot veure a la taula adjunta.

Taula 7.1 Eficiència dels combustibles per fases

Extracció Procés Transport Conversió Distribució Eficiència 
acumulada

Gas natural 96,8 97,6 97,3 99,2 91,2
Fuel 96,8 90,2 98,4 99,6 86,0
Electricitat a partir de:
- Gas natural 96,8 97,6 97,3 60,0 92,0 50,7
- Carbó 99,4 90,0 97,5 33,4 92,0 26,8
- Fuel 96,8 90,2 98,4 32,5 92,0 25,7
- Nuclear 99,4 97,6 97,5 30,0 92,0 26,1

Font: Institut Català d’Energia

Per tant, es pot veure que l’eficiència en els processos d’utilització tèrmica del gas o fuel és molt més
alta que la d’utilització de tipus elèctric a partir de diferents combustibles (essent màxim el rendiment
en cas d’ús de gas natural).

Així doncs, cal tenir present l’eficiència amb què es poden aprofitar les diferents fonts energètiques, ja
que és de gran importància a l’hora de decidir-se per la seva utilització, diferenciant clarament l’apro-
fitament tèrmic de l’aprofitament elèctric.

7.3.3 Fonts d’energia de baix impacte ambiental

Les energies renovables són les que provenen de fonts d’energia que es renoven de manera contínua,
en contraposició amb els recursos limitats que es generen durant segles i són consumits de manera
ràpida pels humans. Es tracta de fonts d’abastament inesgotables que procedeixen del Sol.

Les energies renovables constitueixen l’esperança d’arribar al desenvolupament sostenible, ja que per-
meten complir amb les principals condicions mínimes:
a) Que la taxa d’utilització dels recursos no superi la seva taxa de regeneració.
b) Que la taxa d’utilització dels recursos no renovables no superi la taxa a la qual hom desenvolupa

substituts de procedència renovable.
c) Que les taxes d’emissió d’agents contaminants i corrents residuals no sobrepassin la capacitat d’as-

similació del medi.

Des d’un punt de vista ambiental, les energies renovables presenten impactes ambientals reduïts, que
quasi sempre es poden circumscriure a un caràcter local i, per tant, la seva vigilància i correcció pre-
senten problemes d’ordres de magnitud molt inferior als de les energies convencionals.

L’impacte produït en el medi per la generació d’energia elèctrica a partir de les energies renovables (excepte
la hidràulica) se centra bàsicament en l’impacte visual o paisatgístic, i el soroll en el cas dels aerogeneradors.
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Els embassaments i les centrals hidroelèctriques presenten problemes ambientals a causa de la magni-
tud de les instal·lacions, que generen impactes en l’entorn; en canvi, les centrals minihidràuliques sem-
pre s’inclouen dins les energies renovables, perquè el seu efecte és molt més reduït.

De les renovables, solament parlarem de l’efecte que provoquen les energies solar i eòlica. Pel que fa a
l’energia solar tèrmica i fotovoltaica, els problemes que generen són de tipus estètic, tant per la seva
integració als edificis com pels materials que poden formar part dels col·lectors i dels equips acumula-
dors. Tanmateix, cal pensar en les despeses energètiques que representa la fabricació dels components.

Quant a l’energia eòlica, a banda de l’impacte paisatgístic, atès que la potència unitària dels aerogene-
radors és de l’ordre de 250-500 kW, es necessiten grans extensions de terreny per produir potències
significatives i, com més s’estableixen en zones naturals, es poden provocar distorsions en la fauna i la
biodiversitat per causa del soroll i del moviment de les hèlices.

7.4 Impacte ambiental en el transport d’energia

A mesura que el consum energètic va creixent, la seva generació s’allunya dels llocs de consum i, con-
seqüentment, el seu transport va adquirint més importància. Els sistemes utilitzats per transportar 
l’energia tindran efectes diferents sobre el medi, atès que els grans consums —tant industrials com al
sector serveis— són en forma d’electricitat o de combustibles (gasos o líquids). Així, podem destacar
el transport per:
a) Línies elèctriques d’alta tensió
b) Canalitzacions per hidrocarburs
c) Dipòsits mòbils o cisternes

Les grans línies d’alta i de molt alta tensió, els oleoductes o gasoductes, així com els camions, els vai-
xells, etc., causen problemes o, com a mínim, riscs (contaminació química, magnètica, visual, elèc-
trica, sonora...), dels quals s’ha d’ésser conscient.

7.4.1 Transport d’electricitat

L’energia elèctrica és, entre els béns de consum, un dels que més ràpidament està a l’abast del consu-
midor (en accionar un interruptor, l’energia disponible instantàniament prové d’una central de produc-
ció situada molt probablement a diversos centenars de quilòmetres). Això es deu al fet que l’energia
elèctrica es desplaça sense transport simultani de matèria, de manera que en comptes de transport
s’hauria de parlar de transmissió.

Aquesta absència de matèria per transportar és precisament l’origen d’un inconvenient considerable: la
impossibilitat d’emmagatzemar aquesta energia a uns preus raonables. Per tal de solucionar una mica
aquest problema, podem optar per:
a) Emmagatzematge indirecte (en forma d’energia primària).
b) Emmagatzematge per interconnexió a una xarxa general (avui en dia d’ordre continental).

Per transportar l’electricitat s’utilitza l’alta tensió, la qual determina el dimensionat de les línies i la
necessitat d’utilitzar transformadors. Com a conseqüència d’aquestes tensions es produeix l’efecte
corona, que provoca la ionització de l’aire circumdant i produeix sorolls i distorsions a les comuni-
cacions (receptors de ràdio, etc.), alhora que s’afavoreix la creació d’ozó (substància altament oxi-
dant). [GARY76].
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Un altre dels efectes sobre el medi ambient és la creació de forts camps electromagnètics que es generen
entorn de les línies d’alta tensió i que depenen de les dimensions dels cables, de la distància entre ells, de
la tensió, de les propietats dels aïllaments i de la geometria de les fases (vegeu Cap.22). [GARY84]

7.4.2 Transport d’hidrocarburs per canalització

Les xarxes actualment en servei, tant per al transport del petroli brut com per al transport dels seus pro-
ductes derivats, així com dels gasos, confirmen l’enorme importància d’aquest sistema en el desenvo-
lupament econòmic. L’existència de grans bosses o jaciments d’hidrocarburs en zones molt allunyades
dels grans centres consumidors ha obligat a construir complexes trames de canonades, amb les seves
respectives estacions de bombament o de compressió.

Els fluids que es transporten són, sobretot: petroli brut, gas natural i els GLP (gasos liquats del petroli).

És evident que grans cabals de substàncies altament tòxiques i de difícil eliminació, combustibles
(explosives en certes concentracions) i molt contaminants, travessant milers de quilòmetres de zones
naturals, proximitats de zones urbanes, etc. requereixen unes exigències de control i manteniment amb
un alt nivell de seguretat. Malgrat tot, l’experiència demostra que aquestes canalitzacions, sota les
mesures de control escaients, són un mitjà de transport molt segur i que els accidents són extremament
estranys. Les condicions de seguretat estan normalitzades internacionalment i reglamentades per cada
país.

7.4.3 Transport d’hidrocarburs mitjançant cisternes

Una altra forma molt emprada és el transport mitjançant cisternes, utilitzant vies fluvials o per navega-
ció marítima i, en l’última fase de distribució, per mitjà de camions cisterna.

Els inconvenients s’haurien d’estudiar dins del problema general del trànsit, amb l’agreujant de trac-
tar-se de substàncies altament tòxiques o explosives.

Les condicions de seguretat d’aquests transports han de ser les mateixes que les d’altres productes de
similars característiques i s’han d’extremar les precaucions, atès el fort impacte ambiental que tenen
els accidents en aquest tipus de transport. (Vegeu Cap. 15)

7.5 Impacte ambiental en el consum d’energia

7.5.1 El problema energètic: ús d’energia primària a la indústria

La demanda d’energia creix a un ritme que requereix una política adequada de gestió global de les
fonts d’energia primària:
a) Combustible fòssil: petroli, gas natural i carbó.
b) Energia nuclear: fissió i fusió.
c) Energia renovable: vent, aigua, radiació solar, biomassa.

L’impacte ambiental que es deriva de l’ús industrial de l’energia —segons el tipus de combustible— al
nostre país apareix en la Taula 7.2.
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Taula 7.2. Emissions resultants del consum industrial de potència a Catalunya (1994) 

Carbó Petroli Gas Nuclear Aigua i altres Total
% de kWh total 39 6 0 36 19 100
Emissions, g/kWh
SO2 1,36 1,07 0,07 0 0 0,59
NOx 2,22 1,2 0,73 0 0 0,94
Partícules 0,17 0,13 0,01 0 0 0,07
CO2 880 680 480 0 0 384

D’altra banda, una qualitat de vida sostenible s’ha de basar en mesures per a la conservació dels recursos
naturals energètics, a trobar formes més eficients d’utilització dels combustibles i en la investigació tec-
nològica de l’ús de recursos renovables. La indústria manufacturera, en general, i el sector 
químic, en especial, estan abocats al disseny de processos i al desenvolupament de plantes de fabricació
dels productes sota conceptes de conservació de l’energia. Cal que nous procediments de fabricació millo-
rin l’eficiència de les transformacions fisicoquímiques, minimitzant el consum d’energia, i redueixin 
l’impacte ambiental associat a l’ús de l’energia.

7.5.2 El potencial d’estalvi energètic i la reducció de l’impacte ambiental

El potencial d’estalvi energètic al sector industrial per aplicació de mesures de conservació de l’ener-
gia apareix en la taula 2. La demanda industrial d’energia, referida a l’any 1970, s’ha reduït el 22%
l’any 1985 i arriba al 33,8% l’any 2000.

Taula 7.3. Potencial d’estalvi energètic al sector industrial als EUA (dades en 1018Joules) 

Any 1985 2000
Consum energètic històric 46 87
Potència d’estalvi Mesures de conservació
Cinc indústries de consum 4,3 13,1 Millores en l’eficiència del procés de fabricació

energètic intensiu (paper, acer, alumini, plàstics i ciment)

Miscel·lània 0,5 3,5 Cogeneració de vapor i electricitat in situ
ús del vapor al procés

Miscel·lània 2,9 5,4 Utilització de recuperadors i regeneradors 
ús de calor directe directament amb fuel

Altres 2,5 7,4
Estalvi total 10,2 29,4

Font: EXXON, Energy Outlook 1977-1990.

Per a la fabricació d’un conjunt determinat de productes es necessita un consum mínim d’energia,
depenent de factors bàsics com ara les matèries primeres seleccionades, el procés de transformació
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dissenyat i el nivell de producció desitjat. Més enllà d’aquest valor llindar, serà necessari un balanç
econòmic entre el cost incremental dels equips per tal d’utilitzar tècniques més eficients i el valor
de l’energia que es pot estalviar per aquests mitjans. L’anàlisi termodinàmica (aplicació de la pri-
mera i segona lleis de la termodinàmica) i el balanç dels materials, tanmateix, quantifiquen 
el potencial de reducció de consum energètic mitjançant modificacions adequades de processos i
materials.

Una mesura significativa de l’eficiència d’un procés es deriva de la segona llei de la termodinàmica.
Aquesta ens dóna una avaluació d’energia i la quantitat de treball realment utilitzat per operar el 
procés. La diferència o treball perdut ens dóna una mesura absoluta del rendiment del procés. El
concepte de treball perdut és aplicable a tots els equips del procés, prescindint del tipus o del sector
industrial en què es troba. Les mesures que tendeixen a la millora de l’eficiència del procés industrial
s’haurien de dirigir cap a l’increment del treball útil disponible entre els materials que entren i els
productes que surten del procés, respecte al treball útil de l’energia consumida. L’anàlisi detallada de
les pèrdues de treball en cada etapa i les necessitats de treball en les mateixes revelarà les àrees poten-
cials per millorar.

7.5.3 Metodologies d’eficiència energètica

L’eficiència energètica es pot produir per millora de la conversió energètica dels processos de produc-
ció, per reciclatge de l’energia residual o per reutilització/recuperació de materials residuals.

La recuperació de l’energia residual té especial importància per a l’economia del procés de fabricació i
la disminució de l’impacte ambiental. Tot i que hi ha grans diferències entre indústries particulars,
s’estima que aproximadament el 50% de l’energia consumida en forma de calor i potència pel sector
industrial es perd com a calor residual a l’aire i a l’aigua.

La calor residual es defineix com la que surt d’un procés a una temperatura prou elevada —per sobre
de la temperatura ambient— per permetre l’aprofitament energètic de la mateixa. L’energia residual es
pot categoritzar en tres rangs de temperatura: el rang de temperatures elevades, per sobre de 600ºC; el
rang de temperatures mitjanes, que es troba entre 230 i 650ºC, i finalment el de la baixa temperatura,
que se situa per sota de 230ºC. La calor residual d’alta i mitjana temperatura pot ser utilitzada per pro-
duir vapor de procés, generar electricitat, preescalfar l’aire de combustió de calderes o per a la seva
utilització en equips de procés de baixa qualitat. En general, l’energia residual a baixa temperatura es
pot utilitzar per a l’escalfament i refredament (condicionament de locals) o en aplicacions de bombes
de calor.

La qualitat essencial de la calor recuperable no és la quantitat, sinó el seu valor econòmic. La recupe-
ració econòmica de la calor residual depèn d’un nombre de factors i l’aplicació de la primera llei ter-
modinàmica determinarà la quantitat que se’n requerirà. La qualitat i la disponibilitat queden
determinades per la segona llei de la termodinàmica. Addicionalment, s’ha de tenir en compte el cost
del transport de l’energia residual —que és un problema de transferència de calor—, el cost de l’aïlla-
ment i les pèrdues. En tot cas, el període de recuperació de la inversió serà determinant a l’hora de
prendre decisions de recuperació energètica.

Els mètodes de recuperació de la calor residual es poden classificar en les categories següents:
a) Utilització directa: per exemple, per assecament o preescalfament de materials de procés, quan no

s’utilitza un bescanviador de calor extern.
b) Recuperació: els gasos residuals i l’aire, o bé un altre gas que es preescalfa, es troben separats per

superfícies de bescanvi de calor. La transferència de calor entre fluids es fa de manera contínua.
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c) Regeneració: la calor del gas residual s’emmagatzema (en material refractari o metàl·lic) i, subse-
güentment, és cedida per a preescalfament d’un altre fluid.

d) Generadors de vapor o aigua calenta en calderes utilitzant calor residual.
e) Cogeneració: es generen simultàniament vapor de procés i electricitat (per exemple, turbina de

vapor acoblada a un generador elèctric). Aquí es poden considerar cicles combinats de potència i
energia amb generació de vapor de procés a diferents nivells de pressió (alta, mitjana i baixa).

f) Cascada energètica: l’energia és utilitzada en primer lloc al seu nivell màxim de qualitat i després a
nivells inferiors en processos associats. Aquesta metodologia permet l’aprofitament per bescanvi
de calor entre corrents calents i freds del procés al llarg de la cascada tèrmica amb estalvi de
demanda externa d’energia.

L’aplicació d’aquests mètodes permet assolir estalvis energètics de l’ordre del 20-40%, depenent del
tipus de procés industrial i la tecnologia actualment emprada.

Aplicacions concretes de la calor residual

Les aplicacions potencials de la calor residual són:
a) Els gasos de sortida a mitjana i alta temperatura es poden utilitzar per al preescalfament de l’aire de

combustió en calderes de vapor, forns i turbines de gas amb recuperadors.
b) Els gasos de sortida a mitjana temperatura es poden utilitzar per al preescalfament de l’aigua d’ali-

mentació a calderes o de l’aigua fresca dels economitzadors.
c) Els gasos de sortida i l’aigua de refrigeració de condensadors es poden utilitzar per al preescalfa-

ment de la matèria primera (líquida o sòlida) del procés.
d) Els gasos de sortida es poden utilitzar per generar vapor en generadors de vapor de calor residual

per a la producció de potència elèctrica, mecànica, vapor de procés o una combinació dels ante-
riors.

e) La calor residual es pot emprar mitjançant una xarxa de bescanviadors de calor dins un esquema
d’integració energètica i de procés.

f) La calor residual a baixa temperatura es pot aprofitar rendiblement per a la calefacció de locals i en
el procés de fabricació de certs sectors industrials, com ara la indústria alimentària, mitjançant
bombes de calor.

L’extensió dels conceptes d’integració energètica a la disminució del consum de l’aigua a la indústria i
l’aprofitament de la seva energia de manera combinada és objecte de gran interès en l’actualitat. Les
metodologies desenvolupades permeten identificar els circuits de regeneració/reutilització de l’aigua i
l’adequada gestió de l’aigua emmagatzemada de qualitats/temperatures diferents segons els punts de
consum del procés. D’aquesta disminució de consum se’n deriva la reducció del volum de l’aigua a
tractar i, en definitiva, la reducció del seu impacte ambiental. De nou, l’aplicació d’aquestes metodolo-
gies permet una reducció de l’ús actual de l’aigua a la indústria fins al 50%, depenent del tipus de sec-
tor i la tecnologia emprada.

7.6 El futur de l’estalvi energètic i la minimització de l’impacte ambiental

L’operació i la gestió de plantes i processos de fabricació han experimentat profundes transformacions
en aquests últims trenta anys per la utilització d’eines informàtiques. L’operació dels processos indus-
trials genera una gran quantitat d’informació, utilitzable en una millora de la modelització dels proces-
sos (models evolutius, basats en xarxes neuronals), una operació més precisa dels mateixos i una presa
de decisions més correcta (lògica difusa) que es tradueix en l’estalvi de materials i la reducció de con-
sums d’energia i de l’impacte ambiental (Fig. 7.4).
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El disseny i el desenvolupament de nous productes i processos requereixen estratègies d’integració de
tots els factors que afecten els processos de producció (productivitat, qualitat, protecció ambiental,
seguretat i costos de materials de producció i estocs), i també flexibilitat i controlabilitat. Aquesta visió
integrada ha de permetre en el futur una menor generació de residus i fuites. L’ús d’aigua, aire i sol-
vents es reduirà a un mínim. S’evitarà la producció de matèries perilloses i es reciclarà al màxim. El
tractament de residus tindrà lloc a l’interior de les plantes, resultant de la necessitat de tractar menys
quantitats d’afluents a concentracions més elevades. Una metodologia analítica adequada permetrà la
monitorització dels productes fins a ser reciclats o destruïts.
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8 Residus i medi ambient
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8.1 Introducció

La creixent preocupació i sensibilització de la societat per protegir el medi ambient ha menat a la
incorporació del factor ambiental en la presa de decisions i a l’elaboració de polítiques ambientals,
que actualment estan basades en els principis de desenvolupament sostenible i gestió integrada de la
contaminació. Un dels punts clau de les mencionades polítiques, per garantir l’objectiu de preservar
el medi ambient, és l’establiment d’un marc legal per a l’adequada gestió i tractament dels residus
generats per l’activitat humana. Evidentment, aquestes mesures legals s’han de complementar amb
els mitjans i les infraestructures socials, econòmiques i tecnològiques que el seu desenvolupament
requereixi.

El present capítol pretén donar una visió global de les directrius i les tendències que marquen la gestió
i el tractament de residus. Per assolir aquest objectiu, el capítol s’ha estructurat en dos apartats bàsics.
En el primer, es planteja la problemàtica associada a la generació de residus i s’enumeren els criteris
fonamentals sobre els quals es desenvolupen les actuals estratègies de gestió de residus. En el segon
apartat, es descriuen les característiques dels principals tipus de residus i els sistemes de gestió i tracta-
ment específics.

Abans de desenvolupar els apartats mencionats, s’ha considerat necessari donar una sèrie de defini-
cions de diferents conceptes utilitzats a l’àmbit dels residus, així com establir una primera definició i
classificació de diferents tipus de residus.

Segons la Llei 6/93 de la Generalitat de Catalunya, s’entén per residu “qualsevol substància o objecte
del qual el seu posseïdor es desprengui o tingui la intenció o l’obligació de desprendre’s”. La mateixa
llei diferencia els residus municipals dels industrials.

El productor és qualsevol persona, física o jurídica, l’activitat de la qual produeixi residus com a pro-
ductor inicial i qualsevol persona, física o jurídica, que efectuï operacions de tractament previ, de
barreja o d’un altre tipus que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició d’aquests residus. El
posseïdor és el productor dels residus o la persona física o jurídica que els tingui en possessió i no tin-
gui la condició de gestor de residus.
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En l’actualitat s’entén per gestió la recollida, el transport, l’emmagatzematge, la valorització, el tracta-
ment, la deposició del rebuig i la comercialització dels residus, inclosa la vigilància d’aquestes opera-
cions i dels llocs de descàrrega després de la seva clausura o tancament. No es consideren com a gestió
de residus les operacions de reciclatge en origen dels residus que s’incorporen al procés productiu.

Per tractament de residus s’entén el conjunt d’operacions encaminades tant a l’aprofitament dels
recursos materials i energètics en ells continguts, com a la deposició d’una forma ambientalment
segura dels mateixos o de la part d’aquests impossible d’aprofitar.

Un gestor de residus és la persona, física o jurídica, que, amb l’autorització de la Junta de Residus,
porta a terme la valorització, el tractament o la deposició del rebuig dels residus industrials, segons
s’indica al Decret 115/94. Mitjançant el Registre General de Gestors, es pot saber quines empreses
estan autoritzades per a la gestió d’un determinat residu.

Una de les etapes fonamentals per a la correcta gestió dels residus és l’establiment de la seva classifi-
cació i definició [COMI89]. A continuació, es presenten algunes definicions de diferents tipus de resi-
dus segons el seu origen:

a) Residus municipals: els residus domèstics i també els residus de comerços i d’oficines i serveis
i altres residus que, per la seva naturalesa o composició, es poden assimilar als residus domès-
tics.

b) Residus industrials: qualsevol material sòlid, líquid o pastós resultant d’un procés de fabricació, de
transformació, d’utilització, de consum o de neteja, el productor o el posseïdor del qual el destina a
l’abandonament.

c) Residus radioactius: qualsevol material que conté radionúclids o n’està contaminat en concentra-
cions superiors a les establertes per les autoritats competents —en el cas de l’Estat espanyol és el
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)— i per a les quals no està previst cap ús. L’empresa encarre-
gada de la seva gestió és ENRESA [MIE94] (vegeu capítol 21).

A més a més, els residus es poden classificar, segons la toxicitat i el perill, en: inerts, no especials i
especials. Cadascuna de les legislacions estableix la frontera entre un tipus de residu i l’altre.

Per les seves característiques i la consideració específica en la legislació vigent, és necessari mencio-
nar explícitament els enderrocs i els residus sanitaris.

Els enderrocs, la runa i altres deixalles de la construcció constitueixen residus que contenen fraccions
valorables que s’han de recuperar i altres fraccions que han de ser objecte de deposició controlada en
el sòl. Aquests residus s’originen majoritàriament en el sector de la construcció, i la seva producció és,
per tant, variable. Amb tot, es poden acceptar com a fiables les estimacions que avaluen la quantia de
la seva producció anual en més de 2 Mt, amb ràtios per habitant i any que oscil·len entre 375 kg a la
zona metropolitana de Barcelona i 275 kg en altres zones de Catalunya. Aquesta matèria residual s’eli-
mina avui quasi totalment mitjançant el sistema d’abocament al sòl, sovint incontroladament i sense
aprofitar —com es fa en altres països— els subproductes, les matèries i les substàncies que contenen,
com són formigó, ceràmiques, fusta, ferro, coure, sorra, vidre, pedra, plàstics, que són valorables
(vegeu el capítol 10).

Els residus sanitaris es poden definir, de manera general, com tota substància que, com a conseqüència
d’un procés de producció, transformació, utilització o consum propi d’una activitat sanitària, sigui des-
tinada pel seu productor a l’abandonament. Aquests residus, generats per activitats d’atenció a la salut,
ja siguin assistencials, preventives o d’investigació, que hagin entrat en contacte directe o indirecte
amb pacients, es classifiquen en els grups següents: 
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a) grup I: assimilables a municipals; 
b) grup II: sanitaris no específics subjectes a requeriments de gestió únicament en l’àmbit del centre

sanitari;
c) grup III: sanitaris específics o de risc envers els quals s’han d’observar mesures de prevenció en la

manipulació, la recollida, l’emmagatzematge, el transport i l’eliminació, tant dins com fora del
centre generador, atès que poden representar un risc per a la salut pública;

d) grup IV: tipificats en normatives singulars i que en la seva gestió estan subjectes a requeriments
especials (inclouen els citostàtics, les restes de substàncies químiques, els medicaments caducats,
els residus radioactius, etc.).

8.2 Problemàtica i estratègies de la gestió dels residus

El creixement de la població, l’augment de zones urbanitzades i industrialitzades i, en general, de
desenvolupament econòmic han anat acompanyats d’un increment en la generació dels diferents tipus
de residus (urbans, industrials, agrícoles, sanitaris, etc.). En l’actualitat, s’han assolit uns nivells de
producció de residus que impossibiliten, en la majoria dels casos, que els seus efectes puguin ser assi-
milats per la natura sense generar problemes sanitaris i/o ambientals. Això fa necessària la intervenció
humana per gestionar i tractar aquests residus adequadament [TCHO94].

La manera d’abordar la problemàtica plantejada pels residus ha evolucionat des d’un sistema de tracta-
ment simple basat en l’aplicació de mesures correctores (política reactiva) a una gestió més complexa
fonamentada en la prevenció (política proactiva). Aquesta última implica, en primer lloc, una modifi-
cació del concepte de residu, segons la qual aquest deixa de ser un material sense cap valor i passa a
tenir un cert valor (reutilització, reciclatge, etc.).

L’any 1989, la Unió Europea va adoptar una estratègia comunitària per a la gestió dels residus, d’acord
amb l’ordre jeràrquic d’actuació següent (DOCE 122, 18.5.1990, DOCE 76, 11.3.1977):

a) Prevenció, tant en la producció com en els productes.
b) Foment de l’aprofitament, el reciclatge i la reutilització.
c) Reducció al mínim de l’eliminació final.
d) Reglamentació del transport.
e) Accions per posar remei (remedial).

El V Programa d’Acció Europeu per al Desenvolupament Sostenible implica una jerarquització de la
gestió dels residus: 1) reducció; 2) reutilització i reciclatge; 3) combustió per a l’obtenció de combusti-
bles; 4) incineració amb recuperació d’energia; 5) deposició en abocament controlat.

Aquests punts han estat recentment ratificats i complementats pel que fa referència als aspectes
següents [FREE89]:

a) La confirmació de la jerarquia dels principis de deposició.
b) La preferència de la valorització material sobre l’energètica.
c) Els principis de proximitat i autosuficiència.
d) La necessitat de disposar de dades adequades (estadística sobre els residus).
e) La prevenció basada en les tecnologies i els productes nets, així com en la reutilització.
f) L’aprofitament fonamentat en el reciclatge i la transformació dels materials o en el seu aprofita-

ment energètic.
g) L’eliminació centrada en el perfeccionament de l’explotació dels abocadors i de la incineració (pre-

ferentment combinada amb l’aprofitament energètic).
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h) El transport mitjançant la reducció al mínim i el control dels trasllats de residus.
i) L’acció reparadora per a la rehabilitació d’emplaçaments contaminats.

A Catalunya, el marc legal per a la gestió de residus i l’aplicació de les directrius marcades per la
Comunitat Europea es basa en la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. Aquesta llei con-
creta el model de gestió de residus que ha d’operar a Catalunya, d’acord amb les normatives europees
i les tendències socioeconòmiques imperants. Així doncs, aquesta llei incorpora els grans objectius de
minimització, valorització i deposició del rebuig que configuren, en l’actualitat, els objectius de futur.
En aquest text legal es dissenya i es consolida un model de responsabilitat dels productors i els gestors
de residus, sense cap renúncia de la Junta de Residus i el Departament de Medi Ambient en les tasques
i les competències que els són pròpies. Tanmateix, encara que aquesta llei propicia una política de ges-
tió dels residus basada en la col·laboració dels productors i els gestors de residus, també ha previst un
règim sancionador per poder garantir el compliment de les prescripcions legals i la correcció de les
infraccions a la normativa sectorial sobre residus.

8.3 Residus municipals i els seus tractaments

L’augment del nivell de consum de qualsevol societat produeix de manera sistemàtica una elevada
quantitat de residus (embolcalls, embalatges, envasos no retornables, restes de menjar, etc.). Igual-
ment, en les indústries es produeixen gran quantitat d’aquest tipus de residus. Tot això fa que la gestió
dels residus urbans es converteixi en una activitat prou complicada per als municipis, pel que fa a la
recollida i al transport, i per a les entitats oficials responsables del medi ambient a l’hora de decidir les
tècniques de recuperació, reutilització, reciclatge i deposició dels residus generats.

Aquests residus presenten una composició força heterogènia, amb fraccions susceptibles de rebre dife-
rents tractaments (reutilització d’envasos, reciclatge de vidre, paper, cartró, plàstic, recuperació
energètica en forma de biogàs de la fracció biodegradable, recuperació energètica de residus d’alt
poder calorífic, recuperació en forma d’adob de la fracció biodegradable i residus de jardineria).

La problemàtica que generen els residus obliga les entitats responsables de medi ambient a legislar per
tal, d’una banda, de reduir aquests residus i, de l’altra, de separar les diferents fraccions: Llei II/1997,
de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos (Govern espanyol); Llei 6/1993, de 15 de juliol, regula-
dora dels residus (Generalitat de Catalunya); Norma tècnica sobre deixalleries 2/1994 (Generalitat de
Catalunya).

La composició actual d’una ciutat industrial mitjana-gran (més de 150.000 habitants) [SANS97], que
compta amb recollida selectiva (contenidors de paper, vidre), recollida de piles i deixalleria, ve donada
a la taula 8.1.

La quantitat de residu municipal generat per una ciutat industrial mitjana-gran, que compta amb reco-
llida selectiva (contenidors de paper, vidre), recollida de piles i deixalleria, es recull a la taula 8.2
[SANS97].

Aquestes quantitats representen: 1,12 kg per habitant i dia (residu total); 1.10 kg per habitant i dia
(recollida urbana i recollida selectiva); 1.05 kg per habitant i dia (recollida urbana).

La quantitat de residu municipal que es genera per habitant i any és prou elevada i per tal de no con-
vertir part del territori en un gran abocador, amb els problemes a llarg termini que això comporta (for-
mació de biogàs, possibilitat de contaminació d’aigües subterrànies, sòl, aire), és totalment necessària
l’aplicació de mesures conduents a la reducció, la reutilització, la recuperació i el reciclatge, essent
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condició indispensable per poder realitzar aquestes tres darreres mesures la recollida selectiva d’a-
quests residus municipals.

Actualment (1998), la recollida selectiva en origen (Llei 6/1993 de la Generalitat de Catalunya)
encara no està posada en pràctica. El compliment d’aquesta llei implicarà la recollida de manera
separada d’aproximadament 200 kg habitant/any de matèria orgànica (bàsicament restes de men-
jar) que podrà ser tractada convenientment, bé amb processos de metanització i compostatge, o bé
directament en forma de compostatge. Els aproximadament 200 kg per habitant i any restants
s’haurien de recollir selectivament als contenidors situats a llocs estratègics i relativament a prop
dels consumidors.

Els components principals d’aquests 200 kg habitant/any són aproximadament: 42 kg de vidre, 65 kg
de paper-cartró, 38 kg de plàstics (total 145 kg), fraccions fàcilment revaloritzables, mitjançant reuti-
lització, recuperació i reciclatge; queden 55 kg de residu municipal de difícil revalorització. Si es com-
para aquesta dada amb els aproximadament 400 kg generats per persona i any, representa solament el
13,75% del residu total el destí del qual seria l’abocador.
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Taula 8.1 Percentatge en massa de les diferents fraccions dels residus municipals, segons la recollida

Fracció % recollida urbana % (rec. urb. + rec. selec.) % (rec. urb. + rec. 
selec. + deixalleria)

Matèria orgànica 51,6 49,5 48,5
Vidre 9,0 10,4 10,2
Paper-cartró 15,1 16,2 15,9
Org.-miscel·lanis 3,6 3,6 3,5
Metalls 4,1 3,9 3,9
Plàstics 9,9 9,5 9,2
Tèxtil 2,9 2,8 2,7
Tetrabrick 1,3 1,2 1,2
Residus jardí-poda 0,7 0,7 0,7
Piles — 0,01 0,01
Mobles i volum. 0,6 0,6 1,8
Runes — — 0,6
Altres 1,2 1,6 1,8

Taula 8.2 Quantitat de residu municipal generat anualment per habitant segons el tipus de recollida

Recollida urbana 386,34 kg per hab. i any
Recollida selectiva vidre 7,35 kg per hab. i any
Recollida selectiva paper-cartró 6,88 kg per hab. i any
Recollida selectiva llaunes 0,01 kg per hab. i any
Recollida selectiva piles 0,04 kg per hab. i any
Recollida selectiva mobles 2,48 kg per hab. i any
Total 403,11 kg per hab. i any
Deixalleria municipal 8,39 kg per hab. i any
TOTAL 411,50 kg per hab. i any
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8.3.1 Abocadors controlats

El mètode més antic i senzill per eliminar els residus municipals ha estat abocar-los, sense prendre gai-
res precaucions i en zones més o menys properes als habitatges.

Aquest sistema pot ser tolerable en petites poblacions si els terrenys són adients, però és totalment
desaconsellable per als grans nuclis. Amb l’objecte de millorar aquest sistema de tractament, s’han
desenvolupat diverses tecnologies que responen a les denominacions d’ abocadors de densitat alta,
mitjana i baixa.

Els abocadors de densitat baixa també acostumen a ser coneguts com a Sanitary-Landfill. La seva tec-
nologia és senzilla d’aplicar i es basa en l’extensió de la brossa en capes gruixudes i amb cobriment
compactat diàriament.

Els abocadors de densitat alta utilitzen la tècnica d’estendre les deixalles en capes d’uns 25 cm i 
d’efectuar immediatament diverses passades, compactant i triturant la brossa amb maquinària adient.
La densitat que hom pot esperar amb aquest tipus de tractament és d’1 t/m 3.

Els abocadors controlats també es poden utilitzar per al control dels residus especials amb unes mesu-
res de control més estrictes. En l’apartat de residus industrials es detallen aquestes mesures.

8.3.2 Plantes de reciclatge i compostatge

Són instal·lacions similars a qualsevol procés industrial en les quals s’obtenen materials recuperats
(plàstics, papers i cartrons, vidre, ferralla, etc.), a més de la matèria orgànica, la qual esdevé, una
vegada fermentada i madurada, el compost que es pot utilitzar com a adob dels camps de conreu
[SANS89].

Bàsicament, aquestes plantes es poden dividir en instal·lacions manuals, semimanuals i automàtiques.
Les plantes considerades manuals consten de diverses cintes transportadores on s’aboca la brossa i per
mitjans humans s’extreuen els diferents productes per reciclar, a excepció de la matèria orgànica, la
tria de la qual es realitza a través de tromels (tubs de gran diàmetre amb xarxa foradada). A les
instal·lacions automàtiques, la brossa no és tocada pràcticament pel personal i la tria es realitza a través
de mitjans pneumàtics de variació de densitat, etc.

Cal dir que una part important del procés és la fermentació de la matèria orgànica, anomenada com-
postatge. Aquesta es pot realitzar a través de processos naturals o bé accelerats. (Vegeu el capítol 9).

Es considera natural quan les piles de matèria orgànica que prové de la brossa arriben a la seva estabi-
lització a força de voltejar l’esmentada matèria orgànica de manera periòdica i controlada. Es calculen
uns tres mesos per obtenir un compost madur.

La fermentació accelerada es realitza a través de processos mecànics d’aireig forçat (digestors, canals,
túnels, voltejadors, etc.), que en poques hores arriba a un nivell equivalent a unes setmanes si la com-
parem amb la natural. També té l’avantatge d’una millor homogeneïtzació i granulació.

El tractament mitjançant processos anaerobis per a l’obtenció de biogàs i el compostatge del residu
final pot esdevenir una alternativa a les plantes de compostatge tradicional.
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8.3.3. Incineració

Són instal·lacions en les quals es genera un procés de combustió controlada que finalitza en trans-
formar la fracció combustible dels residus municipals en materials inerts, calor i gasos. Aquestes
plantes són les que tenen més similitud amb un procés de fabricació fabril. La diferència bàsica és
l’aportació de brossa domiciliària com a combustible per al seu funcionament. Són instal·lacions
que es poden agrupar com a centrals tèrmiques, ja que consten d’una càrrega de combustible, del
corresponent forn, dels pertinents circuits de fums i del filtratge d’aquests. La incineració també es
pot utilitzar, com es veurà més endavant, per al tractament de residus industrials, on els controls són
més estrictes i els dissenys difereixen fonamentalment en el tipus de forn utilitzat.

En els processos d’incineració es pot obtenir energia sota dues versions: d’una banda, es pot generar
energia tèrmica i, d’una altra, energia elèctrica. En la taula 8.3, es resumeixen els avantatges i els des-
avantatges dels diferents sistemes de tractament.

Taula 8.3 Avantatges i desavantatges dels diferents sistemes de tractament dels residus municipals

Abocador Compostatge Tractament Incineració
anaerobi

Avantatges Recuperació de Recuperació Recuperació de Disminució
zones degradades. materials. materials. volum de brossa.
Cost econòmic. Adobs orgànics. Recuperació Ubicació a polígons.

d’energia.
Adobs orgànics.

Desavantatges Dificultat per trobar Possibles pudors. Cost elevat. Possible contaminació
terrenys. Manca de Dificultat de venda Control exhaustiu atmosfèrica.
terra de cobertura. dels productes. del procés. Cost elevat.
Possible conta-
minació d’aigües.

8.4 Residus industrials i els seus tractaments

D’acord amb la definició donada anteriorment, els residus industrials presenten unes característiques
específiques: es generen en processos industrials molt diversos, presenten un espectre de composició i
quantitat generada molt ampli, no es generen de manera uniforme en el temps, presenten una dispersió
territorial quant a la generació, la mida i la forma de la solució, presenten diferències en el model de
gestió de les instal·lacions de tractament i en el model legal i de gestió administrativa.

Els principis continguts en les legislacions que regulen els residus industrials són:
a) Principi d’autoresponsabilitat de qui genera els residus. Al generador del residu li correspon mini-

mitzar la seva generació, disminuir al màxim el seu risc potencial i assegurar que el seu tractament
o reutilització s’efectua sense cap perill per al medi ambient i la salut humana.

b) Principi de “qui contamina paga”. Les persones o entitats productores o posseïdores dels residus
generats han d’assumir les despeses de la seva gestió.

c) Principi de llibertat del subjecte que tracta els residus. Els residus poden ser tractats pel mateix
generador o per una empresa de serveis, amb diversos tipus de transmissió de la responsabilitat
segons els països.
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d) Principi de condicionament tècnic. Defineix les condicions que han de ser complides en el tracta-
ment dels residus mitjançant una norma tècnica i/o amb l’autorització d’una instal·lació concreta.

e) Principi de registre i control. A causa del risc potencial dels residus industrials, es fa necessari l’es-
tabliment de l’obligatorietat d’autorització, registre i notificació per a la seva generació, transport i
tractament.

f) Principi de planificació. En els projectes de noves instal·lacions o d’instal·lacions ja existents, s’ha de
preveure el destí per als residus industrials que inevitablement es produiran. L’Administració pública
no s’ha de limitar únicament a establir condicionants, sinó que ha de participar en la solució.

Des de la perspectiva interna de la indústria, l’adequada gestió dels residus ha d’anar encaminada a
una valorització (reutilització, reciclatge i recuperació), així com a una disminució de la generació
(tant de quantitat com de toxicitat): canvi de les matèries primeres, modificació del sistema de produc-
ció i dels equips, millora de les operacions i els procediments de producció i manteniment, reformula-
ció dels productes finals per altres que generin menys residus, etc.

Amb la creació, el juliol de 1994, del Centre d’Iniciatives per a la Producció Neta, la Junta de Residus
de la Generalitat de Catalunya va posar a l’abast de les empreses catalanes una eina per impulsar les
iniciatives que tinguin com a objectiu una producció més neta i donar-los suport. El Departament de
Medi Ambient considera com a producció neta l’adopció de mesures organitzatives i operatives de
reducció i reciclatge en origen que permeten la disminució, en quantitat i/o perillositat, de les emis-
sions contaminants i els residus que es generen en el procés productiu.

Per tal de facilitar la gestió dels residus industrials, la Junta de Residus pot aprovar la gestió d’un
determinat residu com a subproducte, en el cas que aquest pugui ser utilitzat directament com a substi-
tut d’una matèria primera o bé un producte auxiliar sense necessitat de sotmetre’l a operacions de trac-
tament. L’últim semestre de 1996 es va crear l’Assessoria de Valorització de la Junta de Residus, amb
la funció d’impulsar la valorització de residus i dur a terme interconnexions empresarials entre sectors
industrials, en què la producció de residus d’un sector es pugui utilitzar com a matèries primeres d’al-
tres sectors d’activitat.

Un altre problema que es planteja en la gestió dels residus industrials és la selecció dels llocs 
adequats per a la construcció d’instal·lacions destinades al tractament d’aquests residus. Aquesta
selecció no s’ha de basar únicament en criteris tècnics i econòmics, sinó que requereix una síntesi de
dos procediments: una anàlisi tècnica dels processos fonamentada en la viabilitat de l’enginyeria,
mediambiental i econòmica, així com una aprovació pública basada en l’acceptabilitat legal i polí-
tica [BRUN93; MANA90].

8.4.1 Incineració

Com ja s’ha comentat anteriorment, els residus especials poden ser incinerats. Els que poden ser sot-
mesos a la incineració són els residus orgànics amb característiques tòxiques, residus que continguin
dioxines o furans, residus amb un contingut superior a 50 ppm de PCB, residus amb un contingut supe-
rior a 1.000 ppm de compostos halogenats i els residus caracteritzats, que no tinguin un altre tipus de
tractament [LEE86]. No poden ser incinerats els productes altament corrosius ni els explosius, que
farien malbé les instal·lacions.

Aquesta tècnica és un procés que utilitza la destrucció tèrmica per oxidació a una temperatura elevada,
entre 850ºC per als residus especials no halogenats i 1.100ºC per als residus especials que continguin
més de l’1% de compostos orgànics halogenats, que converteix un residu en un material amb el 80-
90% menys de volum i el 70% menys de pes. S’ha de tenir en compte que generalment s’utilitza el
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mateix residu com a combustible; per tant, cal que el residu tingui un poder calorífic (PCI) suficient
per mantenir la combustió.

Els tipus d’incineradores més utilitzades són les d’injecció de líquids, les de forn rotatiu i les de graella
fixa o d’aire controlat (piròlisi) [TIMO87].

Les incineradores d’injecció líquida són aplicables per a residus líquids, que són atomitzats en petites
gotes cremades en suspensió.

Les incineradores de forn rotatiu són aplicables per a la destrucció de residus sòlids, pastosos i líquids.
En aquest tipus d’incineradora hi ha una cambra de postcombustió que garanteix una combustió com-
pleta del residu.

La incineradora de graella fixa o d’aire controlat és un procés de combustió en dues etapes. En la pri-
mera etapa, el residu és cremat en unes condicions d’entre el 50-80% de les exigències estequiomètri-
ques d’aire. En la segona etapa, hi ha una injecció addicional d’aire per acabar la combustió.

El control de l’eficàcia de la incineradora es realitza utilitzant l’índex DRE, que fa referència a
l’eficàcia de la destrucció i l’eliminació de compostos orgànics perillosos, que com a mínim ha de
ser del 99,99%. A més a més, hi ha d’haver una vigilància dels paràmetres fisicoquímics següents:
s’ha de mesurar de continu la temperatura, la concentració d’oxigen, la pressió, la temperatura i el
vapor d’aigua dels gasos de sortida, les partícules totals, el monòxid de carboni i el clorur d’hidro-
gen.

Els contaminants següents s’han de mesurar com a mínim tres vegades a l’any: òxids de nitrogen, fluo-
rur d’hidrogen, diòxid de sofre, compostos orgànics, metalls (plom, crom, coure, manganès, níquel,
arsènic, cadmi i mercuri) i dioxines i furans.

Aquesta tècnica genera residus de la mateixa incineració (cendres i escòries), així com del tractament
dels efluents gasosos (com, per exemple, els filtres).

8.4.2 Tractaments fisicoquímics i biològics

El tractament fisicoquímic i biològic comprèn un conjunt d’instruments de tecnologia que es poden
utilitzar per prevenir la descàrrega de materials perillosos per al medi ambient [MOPU89]. El tracta-
ment físic s’utilitza principalment per a la separació de les diverses fases de què pot constar un residu.
El tractament químic té com a objectiu principal l’eliminació de la càrrega de contaminants del residu.
El tractament biològic s’aplica fonamentalment per a la reducció de matèria orgànica, si bé els bacteris
poden generar proteïnes fixadores de metalls. En definitiva, els tres mètodes són complementaris
[DAVI91].

8.4.2.1. Tractaments físics

L’eliminació de sòlids en suspensió, olis i altres compostos més lleugers o més pesants que el fluid
transportador es pot realitzar per gravetat, flotació, centrifugació i filtració. Per a la separació de dife-
rents fases líquides es pot utilitzar l’evaporació i la destil·lació. Finalment, també es consideren tracta-
ments físics l’osmosi inversa, el bescanvi iònic i l’absorció amb carbó actiu o amb resines. Aquestes
tècniques permeten l’eliminació de contaminants de la fase transportadora, ja siguin contaminants
orgànics o inorgànics [DAVI91].
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8.4.2.2. Tractaments químics

Els tractaments químics principals són: 

a) La neutralització: per mantenir el pH en condicions d’abocament s’ha de tenir en compte la possi-
ble alliberament de gasos tòxics com sulfhídric, amoníac i cianhídric.

b) La precipitació química: s’utilitza fonamentalment per a l’eliminació de metalls pesants mitjançant
l’ajust de pH, l’addició d’un lligand i/o l’addició d’un floculant. S’ha de tenir en compte que aquest
tractament comporta la formació d’un llot amb metalls.

c) L’oxidació química: els oxidants més emprats són el clor, per a l’eliminació de cianur, i l’ozó,
per a compostos orgànics. Hi ha altres tecnologies per oxidar la matèria orgànica com l’oxidació
per aire humit, que es realitza a una temperatura d’entre 150º i 300ºC i una pressió d’entre 20 i
200 bar. 

d) La reducció química: s’utilitza per a residus sense compostos orgànics amb metalls, principalment
Cr(VI) i Hg(II). Es poden utilitzar com a reductors el ferro, l’alumini i el zinc per al Cr(VI) i els
hidrurs per a l’Hg(II) [DAVI91].

8.4.2.3. Tractaments biològics

Els tractaments biològics principals són:

a) Fangs activats: s’anomenen així perquè impliquen la producció d’una massa activa de microorga-
nismes que poden estabilitzar compostos aeròbicament biodegradables. El procés opera per reci-
clatge continu del medi. La biomassa reciclada, en presència d’oxigen, descompon la matèria
orgànica biodegradable per hidròlisi i oxidació. 

b) Filtres percoladors: és un tractament biològic aerobi per eliminar la matèria orgànica d’efluents
aquosos amb residus. Aquests es distribueixen bé i es fan gotejar a través d’un llit fix de pedres o
medis sintètics on es desenvolupa el creixement microbià. La matèria orgànica es degrada per una
població de microorganismes units al filtre. 

c) Digestió anaeròbia: en aquest cas la degradació de la matèria orgànica s’aconsegueix utilitzant
microorganismes que actuen sense oxigen, que en el procés s’obté metà.

d) Llacunes airejades: l’efluent que s’ha de tractar es deixa en una llacuna que per efecte de l’oxi-
gen degrada la matèria orgànica. Generalment, és el procés final del tractament terciari de les
aigües residuals [DAVI91]. (Vegeu el capítol 3).

8.4.3. Deposició controlada de residus

Els residus que no es poden valoritzar han de ser disposats de manera que la seva càrrega contaminant
estigui controlada i aïllada de forma segura del medi ambient. Hi ha diferents possibilitats per dipositar
els residus especials. A continuació es detallen les més importants [TEST94].

8.4.3.1. Abocadors de superfície

La possible migració dels contaminants dels abocadors de superfície implica la necessitat de fer distin-
ció entre residus especials i no especials. La tecnologia que s’ha d’aplicar a l’abocament descobert el
converteix en molt més car i, per tant, és aconsellable només per als residus que no poden ser valorit-
zats i les característiques dels quals no siguin contraindicades en aquest tipus de deposició.

Els residus considerats inerts es poden posar en dipòsits controlats de classe I, els residus no especials
en dipòsits controlats de classe II i els especials en dipòsits de classe III. Els paràmetres d’acceptació
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del residu per a la seva deposició en un dipòsit controlat es basen tant en els criteris de contingut del
residu com en els continguts dels lixiviats. El disseny de construcció requereix considerar com a
mínim els aspectes següents [DAVI91]:

a) Dues o més barreres: per exemple, una de natural, com ara d’argila (0,9 m), amb una permeabilitat
no superior a 10-9 m/s, i una d’artificial, amb una permeabilitat no superior a 10 -14 m/s.

b) Sistema de recollida de lixiviats entre les barreres i al final de les mateixes.
c) Sistema de recollida de l’aigua de pluja, com a mínim el volum d’aigua resultant de 24 hores de

tormenta.
d) Control de pous propers.
e) Recobriment.

8.4.3.2 Injeccions subterrànies

Les deposicions per injecció de residus es basen en uns principis hidrogeològics molt simples. Nor-
malment, les conques formades per roques sedimentàries tenen capes d’aigües retingudes. Aquestes
aigües tenen altes concentracions de sals. La concentració de sòlid dissolt a l’aigua (TDS) s’incre-
menta cap a la zona més profunda, en la direcció del corrent d’aigua subterrani des de la TDS més alta
a la més baixa. Aquestes diferències de qualitats d’aigua existeixen entre aigües profundes (aigües sali-
nes) i aigües fresques (amb poca conductivitat). Aquests dipòsits d’aigua poden quedar retinguts per
roques relativament impermeables. Aquests dipòsits d’aigües salines poden servir com a receptors de
residus [TEST94]. 

8.4.3.3 Dipòsits subterranis

Els dipòsits subterranis de residus són considerats una de les millors alternatives, sobretot per als resi-
dus especials. Aquesta solució és relativament nova. El seu antecedent més directe són els estudis per a
l’enterrament dels residus nuclears iniciats als Estats Units al començament dels anys cinquanta.

En la dècada dels anys vuitanta, l’increment de la producció de residus especials va portar a tenir en compte
la possibilitat d’utilitzar els estudis realitzats per als dipòsits de residus nuclears com a alternativa als aboca-
dors descoberts i a les injeccions subterrànies de residus. Aquest tipus de dipòsit té l’avantatge que hi poden
ser dipositats els residus que tècnicament i econòmicament no poden ser destruïts, alterats a formes menys
tòxiques, incinerats o eliminats durant el procés de producció, o altres productes que en l’actualitat són resi-
dus però que en el futur poden ser tractats, reutilitzats o reciclats [BRAS95].

Els residus inorgànics i els solubles en aigua són els més indicats per ser emmagatzemats en un dipòsit
subterrani.

Les característiques dels residus que es poden dipositar són les següents:

a) No poden ser explosius.
b) No poden ser autoinflamables.
c) No poden formar gasos explosius o tòxics.
d) Han de ser sòlids.
e) Han de ser químicament estables.
f) No poden ser corrosius.
g) No han de reaccionar amb el medi.
h) No poden augmentar de volum.
i) No poden ser radioactius (> 100 Bq/gr).
j) No poden provenir de barreges indefinibles.
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Diferents tipus de roques han estat considerades com a receptores de residus:

Roques salines: les roques salines han estat les més estudiades. Mundialment, hi ha milers de mines de
sal abandonades o en explotació. Aquests dipòsits poden ser tant estratigràfics com en forma de dom.
Les roques salines tenen unes característiques que les fan molt recomanables com a dipòsits geològics,
com per exemple:

a) Les formacions són de materials homogenis, disposats per la seva capacitat d’elevació i plasticitat
durant el desenvolupament del dom.

b) Hi ha capes sedimentàries alternades amb la sal, les quals poden servir per evitar la circulació d’ai-
gua.

c) Són relativament denses i impermeables.
d) Des del punt de vista geològic són estables, de l’ordre de milions d’anys.
e) Ocupen generalment diversos quilòmetres quadrats d’extensió, la qual cosa fa que hi hagi suficient

sal entre el dipòsit i els recursos hídrics subterranis.
f) Es considera un material no reactiu i, per tant, no hi ha reacció de la sal amb els residus.

Els aspectes negatius destacables són: la solubilitat i la plasticitat de la roca, i la presència de salmorres.

Roques plutòniques: els granits són un exemple de roca plutònica. Els minerals essencials inclouen varie-
tats de plagiòclasi sòdica, potàssica i quars. Altres minerals serien la biotita, la muscovita i el piroxè.
Algunes de les característiques que els fan potencialment apropiats com a dipòsits de residus són: 

a) La seva estabilitat mecànica i química. 
b) El baix contingut d’aigua. 
c) La presència de minerals secundaris amb bones capacitats d’absorció (òxids i argiles). 
d) La disminució de fractures amb la profunditat.

Els inconvenients principals estan relacionats amb la fracturació del granit i la circulació d’aigua a tra-
vés d’aquestes fractures.

Roques sedimentàries: dins de les roques sedimentàries s’han considerat les argiles i l’anhidrita. Les
característiques favorables de les argiles són:

a) La baixa porositat i permeabilitat.
b) La insolubilitat de les roques.
c) La seva capacitat per segellar fractures.
d) L’alta capacitat d’absorció fins i tot a temperatures superiors a 100ºC.

Els inconvenients d’aquest tipus de roques són el seu contingut d’aigua i també la poca estabilitat de
les excavacions i la poca resistència física del material.

A fi d’abaratir costos, el plantejament general és la utilització de les cavitats d’antigues mines. És per
aquest fet que actualment els dipòsits subterranis per a residus especials en funcionament són antigues
mines de sal que per motius econòmics han deixat de ser rendibles. Aquest és el cas d’Alemanya
[REMP95] i de les prospeccions que es fan a Alsàcia (França).
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Directrius legals

Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.

Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents en
matèria de residus industrials.

Decret 142/1984, d’11 d’abril, sobre desplegament parcial de la Llei 6/1993, sobre residus industrials.

Ordre de 17 d’octubre de 1984, sobre el contingut dels models de documents i procediments que cal
utilitzar per a diverses tramitacions de la Llei 6/1983, de residus industrials.

Ordre de 9 de setembre de 1986, de limitació de l’ús dels policlorobifenils (PCB) i els policloroterfe-
nils (PCT).

Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis usats.
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Decret 300/1992, de 24 de novembre, d’ordenació de la gestió dels residus sanitaris.

Decret 71/1994, de 22 de febrer, sobre els procediments de gestió dels residus sanitaris.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre General de Gestors de Residus a Catalunya.

Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d’incineració de residus i els
límits de les seves emissions a l’atmosfera.

Ordre d’1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques
dels residus.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

Ordre de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d’escòries.

Decret 399/1996, de 12 de desembre, que regula el règim jurídic del fons econòmic.

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la deposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

Resolució 90/C122/02 del Consell de 7.5.1990, sobre política en matèria de residus (DOCE 122
18.5.1990).

Resolució (97/C 76/01) del Consell de 24.2.1997, sobre una estratègia comunitària per a la gestió dels
residus (DOCE 76 11.3.1977).
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9 Agricultura i medi ambient

Montserrat Soliva Torrentó; Dept. d’Agronomia, EUETAB
Carles Sala Gómez; Dept. de Projectes d’Enginyeria

Josep Izquierdo Casas; Dept. d’Agronomia, EUETAB 

9.1 Introducció

El sector agrari, encara que acull un percentatge molt baix de la població (3% de la població activa), té
un pes específic important en l’economia catalana:

a) La superfície dedicada a l’agricultura a Catalunya ocupa un 30% de la superfície total i un 40% la
corresponent al sector forestal. 

b) Les produccions agrícoles representen un 36,9% de la producció agrària i les produccions forestals
i altres només un 3,7%.

c) La ramaderia dins del sector agrari representa un 59,4% de la producció final agrària (28,4% de
porquí i 31,0% la resta de bestiar) [DMA96].

d) L’agroindústria representa un 19% de la producció industrial, amb un moviment econòmic que
ultrapassa 1,5 bilions de pessetes [DMA96].

Altres dades interessants en relació amb el nivell de productivitat de l’actual espai agrícola són les
següents dades anuals:

a) Les necessitats de macronutrients són, aproximadament, aquestes: 100.000 t de N, 50.000 t de
P2O5 i 115.000 t de K2O i les de matèria orgànica (per mantenir nivells actuals) de l’ordre de
350.000 t/any [MART95]. 

b) D’altra banda es calcula que es produeixen 15.500.000 t de residus ramaders que corresponen a la
distribució següent: 2.400.000 t de matèria seca, 495.000 t d’humus, 95.700 t de N, 80.600 t de
P2O5 i 84.500 t de K2O [MART95].

c) El consum de productes fitosanitaris per controlar plagues, malalties i mala herba dels cultius es quan-
tifica en unes 10.000 t, la qual cosa representa unes despeses de 8.900 milions de pessetes [AEPLA97].

Tot i que qualsevol tipus d’agricultura afecta l’entorn i manipula en certa manera els ecosistemes, inci-
dint sobre el sòl i el paisatge, el pagès ha estat cridat a ser el millor protector i vigilant del medi natu-
ral. L’agricultura i la ramaderia, complementant-se, han estat durant molts anys respectuoses amb la
conservació dels recursos naturals: sòl i aigua; aquests són alguns dels capitals que té un país i que cal
mantenir i, si és possible, incrementar. S’ha de viure dels interessos, no del capital, i per aconseguir-ho
s’hauria d’haver mantingut els equilibris territorials, aprofitant al màxim els recursos, sense oblidar en
cap moment, d’altra banda, la necessitat de produir aliments de qualitat [HARTE95].
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L’agricultura pot ser una bona receptora dels residus agropecuaris i de molts residus produïts per les
acumulacions urbanes i certs tipus d’indústria, en especial, de l’agroalimentària. La gestió d’aquest a
través del sòl, aprofitant la seva capacitat autodepuradora podria servir per mantenir la seva fertilitat i
evitar problemes d’erosió i desertització. Aquest fet pot facilitar la reutilització dels residus orgànics,
sempre que es faci d’una manera integradora i, tenint com a finalitat principal la millora dels sòls i la
qualitat de les collites.

Avui han canviat les necessitats de la societat, els indicadors òptims de productivitat i el grau de com-
petitivitat, la qual cosa ha afectat d’una manera notable els sistemes de producció agrícoles i ramaders.
El canvi de model ha provocat i continuarà provocant, si persisteixen, impactes ambientals negatius
[COURT94].

Fins al moment s’ha buscat constantment més producció, cosa que ha suposat més intensificació, espe-
cialització i una certa industrialització de la producció agrària. Els objectius d’industrialitzar, especia-
litzar i produir s’estan assolint, però amb unes conseqüències, de les quals no sempre se n’és prou
conscient [TIVY90]; les més destacables són:

a) Més dependència de l’exterior (llavors, fertilitzants, pesticides, pinsos, materials plàstics...) i de les
empreses multinacionals.

b) Més consum d’aigua i d’energia (per tant, de combustibles fòssils).
c) Més producció de subproductes i residus (sòlids, líquids i gasosos).
d) Oblit del manteniment de la fertilitat del sòls, utilitzant-los, simplement, com un suport de cultius.
e) Minimitzar la diversitat a favor dels monocultius (molt més vulnerables i per tant més necessitats

de pesticides).

Els resultats d’aquestes actuacions, en l’àmbit del país, són una agricultura i una ramaderia menys
cícliques, les quals, si no s’actua, necessiten menys mà d’obra i a la vegada són menys valorades
socialment, amb la qual cosa s’afavoreix l’aparició de problemes.

Davant dels nous problemes que emergeixen, des d’una visió professional del sector agrícola i univer-
sitari, l’opció seria plantejar-se la revisió de l’ambientalització dels espais agrícola i ramader per poder
arribar a articular els problemes del món agrari en els de la societat. 

Paral·lelament, amb la Política Agrària Comunitària (PAC), han aparegut problemes de comercialitza-
ció, d’excedents, de polítiques de subvencions que faciliten que en certes zones es doni, si bé no un
abandó total dels sòls agrícoles, un menyspreu de la seva capacitat productiva i que la dedicació de
molts agricultors sigui a temps parcial.

Aquests aspectes, units a la necessitat d’evitar la contaminació i recuperar els recursos naturals, de dis-
minuir el problema d’excedents agrícoles i de regularitzar la política de preus agrícoles, fan pensar en
la conveniència de desenvolupar una agricultura més imaginativa que aprofiti al màxim les noves tec-
nologies, sense oblidar la importància de protegir els sòls i el potencial biològic que s’hi troba.

9.2 Recursos naturals i agricultura

9.2.1 El sòl 

Una part de les activitats agràries actuals, com altres de la societat en general, estan exercint una pres-
sió sobre el sòl que provoca, en major o menor grau, la seva degradació.
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El sòl és una interfície activa de la litosfera amb l’atmosfera i la biosfera, que tendeix a cercar l’equili-
bri amb el seu entorn i que, per tant, evoluciona en el temps i en l’espai. És un recurs no renovable a
curt termini; són necessaris molts anys perquè un sòl es formi; per tant, no es pot malmetre. El sòl pro-
ductiu és un recurs gairebé imprescindible per aconseguir la producció alimentària necessària
[FELIP87]. 

Els sòls, des de sempre, han tingut unes funcions bàsiques que es podrien considerar ecològiques com
per exemple: produir aliments, actuar com a filtre i tampó, protegir la flora i fauna, així com constituir
un veritable banc de gens. Totes aquestes funcions es podrien considerar relacionades amb aspectes
socioeconòmics, culturals i tècnics [BLUM90]. Avui en dia aquestes funcions entren en competència i
cada vegada es té una concepció més urbana del sòl. Això, juntament amb l’oblit en què s’ha mantin-
gut durant molts anys la contaminació del medi edàfic enfront de la dels medis menys densos (medi
aquós i atmosfèric) ha fet que s’hagi abusat del poder depurador del sòl. Aquest fet, juntament amb els
processos d’erosió i salinització, ha generat greus problemes de degradació dels sòls. 

El sòl pateix degradació quan se supera la seva capacitat d’acollida d’un determinat ús. Quan s’actua
sobreexplotant el sòl, es provoca la disminució de la seva capacitat productiva (actual i/o potencial),
afectant també greument altres sectors de l’economia i el medi ambient.

Segons la declaració de principis de la Carta mundial dels sòls [FAO96], s’entén per degradació de
sòls la pèrdua, parcial o total, de la productivitat, qualitativament o quantitativament, o en ambdues
formes, com a conseqüència de processos com ara l’erosió, la salinització, les inundacions, l’esgota-
ment de nutrients, el deteriorament de l’estructura, la desertificació i la contaminació . Més recentment
[HOWA89] s’han inclòs com a processos degradatius la compactació, la pèrdua de diversitat biològica
i l’acidificació, entenent com a degradació aquells processos que redueixen les funcions del sòl.

A Catalunya cal citar, per ordre d’importància, els processos d’erosió hídrica, seguits a una certa
distància per la salinització lligada al reg, els desequilibris nutricionals, la degradació física per des-
trucció de l’estructura o per compactació, la contaminació, la degradació biològica i les activitats
extractives descontrolades [PORTA90]. Aquest no és l’ordre que es dóna pels diferents tipus de degra-
dació que afecten els sòls europeus segons Oldeman [OLDE91], fet que s’hauria de tenir en compte en
el moment d’establir i aplicar les directives de la Unió Europea.

Actualment es parla de la qualitat del sòl, entesa com la capacitat per funcionar dins dels límits de 
l’ecosistema (natural o dirigit) per a sostenir la productivitat, mantenir o augmentar la qualitat ambien-
tal (aire, aigua) i promoure la salut (animals i vegetals) [DORA94].

9.2.1.1. Degradació de propietats físiques i erosió 

La degradació de les propietats físiques del sòl afecta la infiltració de l’aigua en el sòl, el correcte
desenvolupament de les arrels i la circulació de l’aigua i l’aire; pot ser produïda per la utilització de
maquinària pesada, sobretot en moments no adequats. Aquest procés de degradació acompanyat d’una
manca de coberta vegetal provoca una pèrdua important d’aigua aprofitable i un increment de l’erosió
hídrica.

Tot i que l’erosió és en si un fenomen natural que forma part del cicle geològic (erosió/transport/sedi-
mentació) i que existeixen uns agents erosius naturals (aigua i vent), hi ha accions antròpiques que
poden accelerar i amplificar l’erosió natural (treball excessiu i/o incorrecte, eliminació de la coberta
vegetal, generalització del monocultiu, sobremecanització agrícola, mala qualitat d’aigua de reg o reg
amb tècniques inadequades, abandó de terres i de conreus).
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9.2.1.2. Contaminació

La contaminació del sòl es pot considerar una pertorbació provocada per l’addició de substàncies no habi-
tuals o una concentració excessiva de les habituals, resultat d’activitats humanes. Pel que fa concretament
a les activitats agrícoles, l’ús inadequat de fertilitzants i fitosanitaris és el factor que més en provoca; en el
cas de la ramaderia, els impactes ambientals més significatius es produeixen pel maneig inadequat dels
residus que es generen en les explotacions i per moltes de les altres activitats que apareixen al voltants.

La contaminació que es provoca és difusa (per tant, més difícil de controlar) ja que es genera sobre
extenses superfícies del territori i s’escampa abastament a través dels vectors ambientals —aigua i
aire—, afectant la flora, la fauna i els ecosistemes, així com els aliments i, per tant, la salut humana. 

Tampoc no s’ha d’oblidar la contaminació provocada per activitats exògenes o per l’aplicació descon-
trolada de residus de tota mena.

9.2.1.3. Contaminació ocasionada per pràctiques inadequades de fertilització

La millora de les tècniques de fertilització amb adobs minerals ha contribuït en gran manera a incrementar
el rendiment immediat dels conreus1 però l’aplicació excessiva de determinats fertilitzants, el fet d’ignorar
molts cops l’estat nutricional dels sòls, i no preveure les necessitats dels conreus, fa que gran part dels
nutrients es perdin en el medi: en forma gasosa, per erosió i principalment amb les aigües de drenatge.
Respecte d’això, Voorburg [VOOR91] indica que a Holanda es perden cada any 198.000 tones de nitrogen
per volatilització i 170.000 per rentat en els sòls de conreu. Aquestes pèrdues són precisament la causa de
la contaminació d’aigües continentals per nitrats i fosfats (eutrofització). Un mal ús de la fertilització pot
afectar directament el sòl, i pot ocasionar pèrdues dels nivells de matèria orgànica i d’altres elements nutri-
tius (per desplaçament), acidificació, alteració de les propietats físiques i contaminació per metalls pesants.

La recerca d’una rendibilitat immediata ha fet que durant anys s’hagin utilitzat exageradament els fertilit-
zants minerals que presenten avantatges enfront dels orgànics: són més fàcils d’aplicar, de resposta més
ràpida i relativament econòmics [SOLT85]. D’altra banda, però, la majoria (principalment els nitrogenats)
són molt solubles, la qual cosa facilita el seu rentat i en general s’han aplicat oblidant la necessitat de com-
binar-los amb l’aplicació d’adobs orgànics per mantenir uns nivells mínims de matèria orgànica en els sòls. 

Pel que fa a la fertilització orgànica2, els residus ramaders sempre havien estat considerats molt útils
per mantenir la fertilitat del sòl, però avui en dia trobem molt sovint referències escrites o parlades que
els relacionen amb la contaminació [DEWI94; TEIL90]. Es discuteix si realment són un adob o un
problema, particularment quan es parla de purins (residus líquids). Realment es tracta d’un fertilitzant,
però el problema rau en el fet que no s’usen com a tal [DMA-DARP95]. S’utilitza massa sovint les
expressions abocar al sòl o eliminar a través del sòl, tant pel que fa als residus ramaders, com als d’al-
tres orígens.

En diferents balanços realitzats comptabilitzant les necessitats de sòls i conreus, i els continguts en
matèria orgànica i fitonutrients dels residus generats en major quantitat al nostre país (fems, fangs de
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1 Naredo i Campos ja indicaven que entre els anys 1950 i 1978, per incrementar la producció agrícola un 66% es va incre-
mentar el consum de fertilitzants nitrogenats en un 840%, dels fosfatats un 204% i dels potàssics un 421%.

2 Llibre dels secrets d’agricultura, casa rústica i pastoril escrit per Miquel Agustí en el segle XVII:
“[...] totes les terres que estan destinades aproduyr gra, fe ha de acomodar en lo Hiuern al Aduent, en femarlas ab fems de efta-
ble, o de beftiar menut, i aço en les terres magras, de tres en tres anys per tenirla bona [...] tambe ha de hauer confideracio a la
qualitat del fems, per que lo bon femar fe ha de fer de fems que hajen repofat un any, y fi fon mes vells manco valen, y los
millors fems fon los de Colom, apres lo del home, majorment effent mefclats ab les inmundicies dela cafa [...].”
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depuradora i fracció orgànica dels residus sòlids urbans), es conclou que si bé la matèria orgànica
generada seria acceptable i útil per als nostres sòls, no ho són les quantitats de nitrogen i fòsfor que 
l’acompanyen. D’aquí que calgui establir un pla de gestió conjunta de residus orgànics, utilitzant en
cada comarca els que siguin més adequats, segons criteris agronòmics. L’aprofitament de la matèria
orgànica es pot millorar, en certs casos, a través del compostatge3.

9.2.1.4. Problemàtica dels residus ramaders avui en dia

La progressiva urbanització de la societat ha provocat la intensificació de la ramaderia. Moltes explo-
tacions ramaderes s’han anat deslligant progressivament de les explotacions agrícoles. La dimensió
d’aquestes installacions ha augmentat contínuament mentre que, paral·lelament, la superfície útil agrà-
ria ha disminuït En aquestes circumstàncies, la producció de dejeccions ramaderes ha trencat el neces-
sari equilibri entre la producció de fems (i purins) i la disponibilitat de terreny agrícola. Els excedents
de fems i purins4 fan que, en moltes zones, hagin passat de ser un subproducte valorable de gran utilitat
a un residu contaminant.

Per a molts sectors de la indústria ramadera la gestió de les dejeccions s’ha convertit en la principal
limitació per al seu creixement. Com més intensiva és la producció, i com més difícil és la gestió dels
excedents de dejeccions, més dificultats es produeixen al sector corresponent. Els excedents (sobretot
els dels purins), donat que, econòmicament, no es poden transportar a llarga distància a zones on es
puguin valorar, poden produir greus problemes de contaminació.

L’ús i l’abocament de purins en excés afecten els medis següents:

a) Sòl: excés de nitrogen, fòsfor, metalls (coure, zinc); salinització; desestructuració del sòl i pèrdua
de les característiques fisicoquímiques. Pot arribar a inutilitzar-les per a l’ús agrícola .

b) Aigua: contaminació (superficial i subterrània) per matèria orgànica, salinització, eutrofització. Hi
ha molts aqüífers greument contaminats per excés de nitrats.

c) Plantes: desequilibris nutricionals per excés de nitrogen, fòsfor i potassi; toxicitats; sequera fisiolò-
gica. L’excés de purins pot malmetre la collita de molts conreus.

d) Atmosfera: emissió d’amoníac, transferència d’òxids de nitrogen, producció de boira, pluja àcida i
pudors.

9.2.1.5. Residus de fitosanitaris

L’ús de productes fitosanitaris (PF) en agricultura ha evolucionat de manera constant des de l’inici de
la seva difusió a la dècada dels quaranta fins a l’actualitat. En unes primeres fases l’interès de la socie-
tat pel medi ambient i els riscos ambientals era francament reduït i el que importava era un enfocament
productivista. Però ràpidament es van detectar possibles efectes negatius d’un ús indiscriminat d’a-
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3 Compostatge. Un dels tractaments d’estabilització interessant per aplicar a materials orgànics és el compostatge, que és tan an tic
com l’agricultura i sempre ha estat molt lligat a la filosofia de conservació de la fertilitat del sòl gràcies a l’aplicació de  matèria
orgànica. És un procés aeròbi que combina fases mesòfiles (15-45oC) i termòfiles (45-70oC) per aconseguir la transformació d’un
residu orgànic en un producte estable en més o menys grau, aplicable com a adob, esmena o susbstrat. La seva definició més
acceptada és transformació biològica aeròbia de residus orgànics en condicions controlades [SAÑA87]. 

4 Cal tenir present que els fems corresponen a la barreja d’excrements i jaç; per tant, són materials sòlids i en general amb bones
característiques com a adobs orgànics. Contràriament, els purins són un residu líquid, resultant de la recollida dels excrements
(bàsicament de les granges de porcs) amb aigua, i que, per tant, a més d’estar molt diluïts (6-10% de matèria seca), tenen uns
continguts molt grans de nitrogen amoniacal, la qual cosa els fa més comparables a un fertilitzant mineral que a un d’orgànic.
Un porc produeix entre 6 i 15 litres/dia de purí i la seva càrrega contaminant equival a la de 5-7 persones.
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quests productes [EKST94]. Reconeixent el potencial de risc ambiental, la majoria de països desenvo-
lupats van començar a legislar sistemes de detecció i correcció dels problemes observats, que en molts
casos van conduir a prohibir l’ús de certes substàncies, i a definir sistemes de registre més complexos
(Directiva 91/414/CEE). En les dues darreres dècades, el concepte d’ecotoxicologia ha pres cos i s’ha
definit el risc i s’han plantejat mesures de prevenció o minimització dels danys ambientals. L’avalua-
ció de la problemàtica dels productes fitosanitaris és un tema complex. Estem parlant d’un grup de
moltes substàncies (actualment hi ha més de 300 matèries actives registrades a l’Estat espanyol), extra-
ordinàriament heterogeni des del punt de vista químic i evidentment amb ecotoxicitat [TOML95]. 

En aplicar un producte fitosanitari s’estima que en un bon nombre de casos, menys d’un 2% arriba a
l’objectiu pel qual s’ha fet servir i va a parar a altres llocs: plantes, sòl, aire, etc. El sòl és un dels princi-
pals receptors. La persistència i activitat en el sòl està condicionada per la seva estabilitat en aquest
medi. La vida mitjana dels plaguicides varia molt segons els productes. Molts dels insecticides organo-
clorats, actualment pràcticament prohibits, podien presentar persistències de diversos anys en el sòl.
Contràriament, els insecticides organofosforats romanen al sòl uns quants mesos com a molt, per la qual
cosa la contaminació del sòl amb aquest tipus de compost es pot considerar reduïda. Els carbamats no
presenten persistències superiors a l’any i els insecticides piretroids tenen una vida normalment inferior
a un mes en el sòl. Pocs herbicides a les dosis d’ús agrícola, amb l’excepció d’algun cas, tenen per-
sistències superiors a un any; en fungicides i nematicides la persistència acostuma a ser reduïda.

Entre els principals factors que afecten la persistència dels fitosanitaris en el sòl destaquem l’estructura
química, formulació i dosis del producte, el tipus de sòl (matèria orgànica, pH, règim d’humitat),
població microbiana, temperatura del sòl i vegetació en el sòl tractat. L’activitat microbiana és un del
factors més important en els processos de degradació de fitosanitaris en el sòl.

La presència de fitosanitaris en el sòl pot afectar tot un seguit d’organismes que no eren objecte del
tractament. En molts casos es tracta d’organismes sapròfits (cucs de terra, colèmbols, àcars, larves de
dípters, etc.) que són un esglaó fonamental en el cicle del carboni i nutrients en el sòl. Aquesta acció
pot conduir, a mitjà termini, a patir problemes de fertilitat i d’estructura del sòl.

9.2.1.6. Residus plàstics

Sense voler ser exhaustius s’ha de fer un petit comentari sobre els contaminants que se’n podria dir
físics deguts, sobretot, a l’agricultura més intensiva practicada sota hivernacles (cultius protegits);
aquest tipus de producció deixa sobre el terreny, a més de restes de collites i de substrats, restes de
plàstics de les cobertes, dels sacs, dels mulchings, de les safates de porexpan, de canonades de reg etc.
A Catalunya hi ha unes 900 ha dedicades al conreu d’hortalisses dins d’hivernacles i túnels, a més del
conreu d’hortalisses (3.200 ha) amb la tècnica de mulching, que també utilitza plàstic. Es calcula que
es produeixen unes 4.000 t de residus de plàstic cada any. Tot i no ser una quantitat comparable a la
generada a la zona d’Almeria, no se n’ha de menysprear la importància [BEDOS94]. 

La majoria de les vegades el destí de tots aquests plàstics és l’abandó al camp (contaminació visual i
embussos de sortides d’aigua), l’abocador, o bé la crema incontrolada o controlada (incineradora). La
solució, a més d’intentar utilitzar menys plàstic o que aquest fos biodegradable, seria el reciclatge
mecànic o energètic [ROBLE94].

9.2.2 Aigua

L’agricultura utilitza 4/5 parts de tota l’aigua que es consumeix a Espanya. Es produeixen disputes
entre la societat urbana i l’agrícola per l’aigua. Els problemes al voltant de l’aigua són deguts tant a la
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seva escassetat en algunes zones, com a les diferents vies de contaminació que pateix que afecten l’ús
com a aigua potable i com a aigua de reg. 

La qualitat d’una aigua de reg es valora segons la concentració total de sals i la concentració relativa
d’uns cations respecte d’altres (per exemple, el sodi respecte del calci i el magnesi). L’ús d’aigües
entre moderadament salines i altament salines pot ser la causa que s’origini salinitat al sòl, encara que
hi hagi un bon drenatge; l’extracció contínua d’aigua per les arrels i per l’evaporació fa que es vagin
acumulant sals en el sòl. La salinització provoca l’augment de la pressió osmòtica en la solució del sòl
i això dificulta l’assimilació hídrica per les plantes i provoca problemes de clorosi, malformacions, etc.
Hi ha aigües salines naturals per raó de la naturalesa dels materials geològics, ja que en circular l’aigua
a través seu pot mobilitzar les sals solubles i actuar com a distribuïdora de la salinitat; però no s’ha
d’oblidar que actualment moltes actuacions inadequades (fertilització desequilibrada ja sigui mineral o
orgànica, abocament de residus al sòl i mal ús de les tècniques de reg) pot dur a salinitzar les aigües ja
sigui contaminant-les amb excés de nutrients i sals solubles, o afavorint la intrusió d’aigua de mar. 

La pèrdua per rentat, sobretot de fertilitzants nitrogenats, fa que moltes de les aigües de les zones més
agrícoles estiguin fortament contaminades en nitrats. Ja l’any 1987 [MASSA87] en unes anàlisis rea-
litzades en pous del Maresme es va trobar que un 30% de les aigües analitzades tenien continguts en
nitrats entre 240-360 mgNO3/l i només un 6% dels pous estudiats tenien menys de 30 mg/l. El límit
establert per l’OMS per a aigües destinades al consum humà és de 50 mg/l; es considera que valors
superiors poden produir metahemoglobinèmia, que és una malaltia que comporta la inhabilitació dels
glòbuls rojos de la sang per al transport d’oxigen.

La problemàtica dels nitrats a les aigües és tan important que una directiva de la Unió Europea
(91/676/CEE) obliga els països membres a definir les zones amb aigües subterrànies o superficials sus-
ceptibles de ser contaminades, i restringir-hi l’aplicació de fertilitzants nitrogenats a un màxim de 170
kg de N/ha i any (Reial decret 261/1996).

La necessitat d’augmentar la producció d’aliments ha motivat l’increment de zones agrícoles de rega-
diu, la qual cosa a vegades ha originat problemes seriosos per la manca d’avaluació de l’aptitud dels
sòls per al reg [PORTA90].

El constant augment del consum d’aigua ha fet que per regar calgui reciclar moltes vegades aigua ja
usada. En l’ús d’aigua depurada per regar s’han de tenir en compte aspectes importants: la contamina-
ció potencial per metalls pesants i contaminants orgànics, els aspectes sanitaris (els més fàcils de resol-
dre amb un tractament adequat), problemes de salinitat i la possibilitat d’aportar quantitats elevades de
matèria biodegradable i nitrogen de manera soluble.

L’aigua també es pot contaminar per l’ús de fitosanitaris. Aquests productes arriben al medi aquós per
diverses vies: deriva en el moment d’aplicació, erosió i escorriment, percolació a freàtics, abocament
incontrolat d’envasos. La perillositat d’aquesta contaminació està lligada a les característiques toxi-
cològiques del producte pels organismes presents en aquests medis i la velocitat dels processos de
degradació al qual és sotmès. El cas dels herbicides de la família de les triazines ha estat especialment
preocupant en diverses zones de l’Europa continental. Al nostre país, encara que es tracta d’un grup de
productes força utilitzat, no s’han observat problemes destacables, i aquesta situació es justifica per les
diferències en els sistemes agrícoles i les condicions edafoclimàtiques. 

9.3 La qualitat dels aliments

En el futur més immediat s’haurien de vetllar per la qualitat dels aliments que es poden veure afectats
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per desequilibris nutricionals, per l’excessiva aplicació de pesticides i per la contaminació de metalls
pesants procedents de fertilitzants minerals i orgànics. En bona part el fenomen es produeix per moltes
de les pràctiques agrícoles que tenen com a objectiu solament augmentar la producció.

Tot i que és complex definir la qualitat dels aliments, s’ha de considerar que aquesta es pot valorar des
de tres punts de vista:
a) qualitat aparent en relació amb els desitjos del mercat;
b) qualitat nutritiva, que cal fomentar que sigui apreciada;
c) absència de contaminants.

Independentment de l’alteració dels aliments que pot ser ocasionada, tant pel medi on s’han produït
com per la manipulació i la transformació posterior, no hi ha dubte que la qualitat del medi en què s’ha
produït condiciona en gran manera qualsevol de les qualitats de l’aliment a què ens podem referir. 

Els controls més reglats sobre qualitat es troben en l’apartat de mides, calibres i aspecte, que d’altra
banda són els mes fàcils de dur a terme. En molts països ja es fa control de residus de pesticides en
fruites i hortalisses; i en alguns d’ells són molt estrictes els controls de frontera 5. Cal dir que també es
treballa en el contingut en nitrats de les hortalisses [GREEN86].

Els metalls pesants [ROSS94], junt amb els residus de pesticides, són els contaminats dels aliments als
quals més importància es dóna. Els controls es fan, en determinats països, en aliments amb denomina-
ció de biològics. També es controlen en el cas d’experiències en les quals s’utilitzin residus orgànics
per abonar o aigües residuals per regar.

La qualitat nutricional dels aliments pràcticament no es controla i a més es té un fort desconeixement
de quins components es veuen més afectats per les diferents tècniques culturals.

9.4 Biodiversitat

Les noves tècniques agrícoles i ramaderes maneguen un nombre reduït d’espècies i varietats molt
seleccionades i altament productives. Dins de les més de 250.000 espècies de plantes superiors, només
10 representen el 70% de l’alimentació de la humanitat, tot i que el nombre d’espècies potencialment
útils supera les 100.000 [FAO96]. Malgrat que ciències com ara la termodinàmica, l’ecologia, la socio-
logia o la cibernètica reconeixen el paper de la diversitat com a generadora d’estabilitat, en termes
generals, el nivell de desenvolupament i renda per capita és invers a la diversitat. Una Europa unida no
necessàriament ha de ser una Europa homogènia, idèntica, en la qual tots els pobles cultivin, s’alimen-
tin i consumeixin els mateixos productes. Com més gran sigui el nombre d’espècies, varietats o cultius
diferents, més gran serà l’estabilitat de l’estructura productiva aconseguida, i per tant, serà més soste-
nible [ESTE97].

Una cosa semblant passa amb la ramaderia: les races autòctones, per la seva especial adaptació al medi
permeten aprofitar uns recursos, d’una altra manera no utilitzables, amb unes despeses mínimes d’ex-
plotació, tancant els cicles de nutrients i d’energia, i permetent una gran autonomia productiva. A la
vegada la ramaderia extensiva permet conservar usos tradicionals en la gestió del territori, fonamental-
ment per la conservació de la fauna, la flora i els ecosistemes més valuosos [SAÑU94].
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5 El Ministeri d’Agricultura actualitza periòdicament els límits màxims de residus de productes fitosanitaris permesos en pro-
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9.5 L’agricultura ecològica

Es defineix com el conjunt de sistemes de conreu que intencionadament s’aparten de les pràctiques de
l’agricultura convencional, on s’apliquen mètodes que són compatibles amb la conservació de l’en-
torn. Intenta fer una utilització racional dels sistemes llum-aigua-sòl-microorganismes, basant-se en la
concepció, l’estudi i l’aplicació de les lleis de la natura. Té com a objectius mantenir la fertilitat, la
conservació del sòl i l’obtenció d’uns productes sans i nutritius. Els seus defensors la consideren una
agricultura d’alt valor afegit, més autònoma, més econòmica i sense impactes negatius sobre els recur-
sos naturals, la salut i el medi ambient [KRAL84].

Dins les agricultures alternatives podem trobar: l’agricultura biològica, l’organobiològica, la biodinà-
mica, la permacultura, etc., però el terme agricultura ecològica és el que apareix a la legislació
[CRAE89].

Els que practiquen aquest tipus d’agricultura tenen com a condició mínima la no-utilització de fertilit-
zants ni plaguicides de síntesi i, en general, adopten les normes establertes per l’IFOAM (International
Federation of Organic Agricultural Movements).

Segons estudis de mercats fets a Europa i als Estat Units, la demanda de productes procedents d’aquest
tipus d’agricultura té un cert creixement però s’estima que com a molt pot arribar a representar un 8%
de l’agricultura convencional. No es pot dir que sigui simplement testimonial però tampoc no es pot
considerar realment una alternativa a causa, bàsicament, dels problemes de comercialització dels pro-
ductes per poca producció i manca de continuïtat, manca d’infraestructures i desconeixement dels con-
sumidors en general.

Els defensors d’aquests tipus d’agricultura consideren que la seva aplicació pot produir canvis impor-
tants i pot resoldre part dels problemes citats per l’agricultura convencional, però cal tenir en compte
que moltes vegades la pràctica d’aquest tipus d’agricultura segueix un model d’actuació molt rígid.
Moltes de les mesures correctores que es comenten a continuació van en el sentit d’afavorir un aprofi-
tament de tècniques de les diferents agricultures i dirigir-se cap a una agricultura més integradora.

9.6 Harmonització: agricultura i entorn 

En l’àmbit nacional l’increment de la producció té com a factors limitants l’aigua, l’estructura social
en zones rurals, la política comunitària i, sobretot, la compatibilitat ambiental. L’escassa viabilitat
econòmica generada per aquesta situació actual i la necessitat d’aplicar unes tècniques més respectuo-
ses amb l’entorn, hauria de compensar-se amb una millora de la qualitat dels productes i tenir com a
primer objectiu l’increment de la demanda dels mercats intraregionals o interregionals enfront dels
internacionals.

Acceptant, de moment, que no s’ha d’oposar el creixement econòmic a la protecció de l’entorn cal
considerar que s’ha d’harmonitzar el desenvolupament social, econòmic, amb el medi ambient, l’agri-
cultura i la ramaderia. El creixement ha de permetre a tots els éssers humans beneficiar-se d’un desen-
volupament viable a llarg termini.

Les necessitats actuals no han de poder qüestionar les necessitats de generacions futures. El model
econòmic actual pot arribar a hipotecar el futur; el problema va més enllà del camí seguit per l’agricul-
tura i la ramaderia. Es tracta d’un problema de desenvolupament de l’economia en general i, per tant,
necessita de mesures que difícilment poden ser puntuals. 
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Hi ha una sèrie de pràctiques que s’haurien d’abandonar en l’activitat agrària actual; unes quantes per-
què no tenen justificació tècnica i responen a costums ancestrals, unes altres perquè els beneficis que
produeixen no justifiquen els impactes ambientals que desencadenen i altres perquè no són oportunes
en el context d’una agricultura compromesa amb el medi ambient.

9.6.1 El sòl

Cal reconèixer el seu valor patrimonial que s’ha de conservar respectant-ne les funcions i sent cons-
cients que qualsevol actuació inadequada repercuteix en el present i el futur dels usos que s’hi donin.
Una mala gestió del sòl afectarà, a més dels conreus (i als consumidors d’aquests), la qualitat de l’ai-
gua i de l’aire. S’ha de tenir cura dels possibles canvis d’ús i les transformacions; de les tècniques de
reg, la fertilització i el treball del sòl i dels tractaments fitosanitaris que s’hi apliquin.

9.6.2 La fertilització mineral

És evident que no se’n pot prescindir, però s’ha d’utilitzar segons les condicions dels sòls, els conreus
i l’època en què s’apliqui; cal escollir bé el tipus de fertilitzant a utilitzar tenint en compte la comple-
mentarietat dels fertilitzants orgànics i minerals, cercant la qualitat dels productes més que la quantitat,
i respectant la legislació i les normatives existents.

9.6.3 La fertilització orgànica

S’ha de considerar la seva inclusió dins la gestió adequada de residus orgànics. Es decideix sobre el
destí de molts residus sense comptar amb els interessos, les necessitats i els desitjos de la pagesia. No
es planteja mai una gestió global a través del sòl, ni un plantejament inicial de minimització dels resi-
dus produïts i/o de la seva càrrega en nutrients i contaminants. S’hauria de fer inventaris per comar-
ques (amb quantificació i caracterització) que permetin tant informar i orientar els productors dels
materials com minimitzar la seva problemàtica; i escollir els més adequats perquè siguin gestionats a
través del sòl, bé directament o després d’un tractament adequat. S’ha d’aconseguir que aquesta gestió
sigui agrònomament efectiva, mediambientalment sensata, socialment acceptable i econòmicament
atractiva, per la qual cosa es necessita un marc conceptual (legal i de coneixement).

Els sistemes de gestió dels purins necessiten un apartat especial. Només hi ha dues possibilitats de
compatibilització de la indústria de la ramaderia intensiva amb el medi ambient: tancar granges en
zones d’excessiva concentració (amb greus problemes socioeconòmics i polítics), o depurar aquests
excedents (la qual cosa comporta un cost addicional).

Un pla de gestió adequat ha d’incloure actuacions en tres àmbits: 
a) reducció en origen de cabals i de components limitants (maneig correcte de l’aigua en l’explotació

i augment de la digestibilitat dels pinsos);6

b) pla d’aplicació correcte a sòls i conreus;
c) tractaments.

6 S’ha de tenir en compte, però, que si se segueixen important matèries primeres per fabricar pinsos difícilment es podran
equilibrar els balanços de nutrients.

Medi ambient(09)  13/12/98 15:26  P�gina 136

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. 



INPUTS
ACTIVITATS

PRODUCTIVES
OUTPUTS EFECTES

INTENSIFICACIÓ
INDUSTRIAL

FACTORS
ENTORN

CONSUM
ENERGIA

PRESSIÓ
SOBRE EL SÒL

INCREMENT
POBLACIÓ

CONSUM i
QUALITAT

DE L'AIGUA

RESIDUS

INTERÈS PER LA 
QUALITAT PER 

PART DEL 
CONSUMIDOR

C
on

su
m

id
or

s
D

em
og

ra
fia

RESIDUS
SUBPRODUCTES

Deteriorament de les 
propietats físiques 

del sòl i la seva 
activitat biològica

Insuficient 
recuperació de la 

fertilitat

Disminució de sòl 
industrial i agrícola

Possibilitat de 
contaminar aire, 

aigua i sòl

DEGRADACIÓ
DEL SÒL

EROSIÓ

DESERTITZACIÓ

NECESSITAT 
D'HARMONITZAR:

SISTEMES DE 
PRODUCCIÓ 
AGRÍCOLA I 
RAMADERA

QUALITAT I 
QUANTITAT 
D'ALIMENTS

CONSERVACIÓ DE 
RECURSOS

POLÍTICA DE 
PREUS

INDÚSTRIA
AGROALIMENTÀRIA

PINSOS
ZOOSANITARIS

USUARISTRACTAMENT

ABOCADOR

INCINERACIÓ

METANITZACIÓ

COMPOSTATGE

PRODUCCIÓ
RAMADERA

INDÚSTRIA
AGROALIMENTÀRIA

PAC
POLÍTICA PREUS
SUBVENCIONS

EXCEDENTS
DIRECTIVES CEE
PROTECCIÓ SÒL

i AIGUA

A
dm

in
is

tr
ac

io
ns

 P
úb

liq
ue

s

CANVIS EN ELS 
SISTEMES DE 
PRODUCCIÓ

A
gr

ic
ul

tu
ra

 / 
In

dú
st

ria

PRODUCCIÓ
INDUSTRIAL

FERTILITZANTS
FITOSANITARIS

NOVES
VARIETATS

MAQUINÀRIA

PRODUCCIÓ
AGRÍCOLAPRODUCCIÓ

AGRÍCOLA

PRODUCTES

A
G

R
IC

U
LT

U
R

A
 S

O
S

T
E

N
IB

LE

PRODUCCIÓ
RAMADERA

Fig. 9.1 El camí cap a l'agricultura sostenible
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9.6.4 L’aigua

S’han d’aconseguir estalvis que suposin tenir més aigua disponible per al futur, reduint-ne el
consum actual. Per tant cal reduir pèrdues, millorar els sistemes de reg fent-los més eficients,
reduir la dosi d’aigua aplicada als cultius i escollir els cultius adequats segons les disponibilitats
d’aigua. 

D’altra banda s’ha d’assegurar la qualitat de l’aigua (per al consum humà, animal i agrícola) a partir de
la minimització de l’ús d’agroquímics i evitant la disminució de cabals i la intrusió salina.

9.6.5 L’ús de productes fitosanitaris

a) Mesures de tipus legal: és fonamental el desenvolupament i l’acompliment de les normatives que
controlen la comercialització i l’ús dels productes fitosanitaris per minimitzar el riscos.

b) Formació dels usuaris i suport de tècniques de protecció dels cultius menys agressives. Actualment,
més del 90% del problemes detectats per l’ús de productes fitosanitaris es deu a un incompliment
de les normes d’utilització establertes a l’etiqueta (dosis inadequades, manca de mesures de pre-
venció, aplicació a cultius no autoritzats, etc.). És fonamental millorar la formació dels usuaris per
evitar un mal ús dels productes fitosanitaris. A més, és fonamental potenciar tècniques de control
integrat que no basen la seva estratègia de control de plagues, malalties i mala herba en la utilitza-
ció sistemàtica de productes fitosanitaris.

c) Millores en les diverses fases del procés de consum de productes fitosanitaris [RAGS87].
d) Actuacions sobre els processos d’emmagatzematge, protecció de l’aplicador, gestió d’envasos,

maquinària d’aplicació...

L’agricultura també es troba amb una manca de renovació generacional que es podria pal·liar en certa
mesura si es fomentés l’interès de part de noves generacions per tipus de producció diferents, s’impul-
sés la demanda d’una part de la societat per uns aliments més sans, i s’aconseguís un cert creixement
del sector de l’exportació de productes de qualitat.
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