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La gestió de 
les deixalles 
urbanes, entre la 
contaminació i 
l'aprofitament 

A(fo11so del Val Rodríguez 
Consultor de medi ambient 
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Espa11ya ge u era amtalment 14 milious de tones de residus sòlids tn·ba1ls, 
gairebé una taxa mitja u a de 0,94 kg/hab./ dia. La major pm·t d 'aquesta 
quantitat és aprofitable i, de fet, hauria de donar lloc a u11 ric i pròsper sector 
econòmic, com ja està succeint en altres països. L'autot· exami11a el contingut 
de la bossa de deixalles i 11'estima el valor ecottòmic i els be1leficis 
mediambientals que es derivarie11 del seu apro.fitameut. 

Els residus en general i Ics deixalles urba
nes en particular constilllc ixen potser el 
negatiu més exacte dc la societat de con
sum actual que es caracteritza , entre altres 
coses, per prod uir més residus que béns 
de consum. A la CE més dc 2 milio ns dc 
persones treballen ja en l'economia del 
residu ( recollida . tractament i comercialit
zació) que assoleix xifres pròximes als 
200.000 mil ions d'ecus l'any , cosa que re
presenta entre el 7 i el 9,5 % del Pll3 . Als 
EUA ocupa el qua11 sector econòmic i es 
considera que scrü <.:1 més importa nt de 
tota l'economia no rd-americana els prò
xims deu anys. 
Un càlcul gens aventurat, IOl i que mancat 
dc base estadística atesa la inexistència de 
dades, situa la generació total dc residus 
sòlids a Espanya en uns 275 milions de 1/ 
any (vegeu Quad re I ). Això indica que, 
d irectament o indirecta, som responsa
bles per terme mitjà de 20 kg per d ia i ha
bitant, als quals caldria afegi r els residus 
líquids i gasosos. 

Quadre 1. Estimació dels residus sòlids 
generats a Espanya. 1988 

Milions 
de tlany 

Domèstics totals 24 
Deixalles domiciliàries i similars 14 
Llots de depuradores 1 O 

Runes 

Industrials totals 
Inerts o similars 
Tòxics i perillosos 

Miners 

Forestals 

Agrícoles 

Ramaders totals 
Cria 
Escorxadors industrials 

Total 

22 

15 
13 
2 

70 

17 

35 

92 
62 
30 

275 

Font ENADIMSA. MOPT. Mrmsrc" dEconc:xma r estrmacró 
pròpra 

Les deixa lles urbanes. ja siguin d"origcn 
domèstic. indust rial o procedents de la 
neteja viària, amb prou feines represen
ten el 5 % del tota I dels residus sòlids, tot 
i que acaparen la majoria dels recu rsos 
tant tècnics com econòmics que es dedi
quen als residus. Bàsicament estan cons
tituïts pels mateixos components i l 'únic 
que va ria és la proporció en què es tro
ben. La quantitat i la composició dc les 
deixalles, la seva variac ió en el tem ps i el 
que és més impo rtant, el seu destí fi
nal , són uns exccl ·lents indicado rs dels 
nostres hàbits de consum i de respecte 
del nostre ento rn. L'anàlisi d 'una bossa 
d'escombraries aporta dades precises so
bre el nivell de renda, forma de vida, 
nombre de persones que han contribuït 
a omplir-la i fins i 101 la seva edat i el seu 
sexe. 

( aractcrit7.ad6 i valoraciú dels 
residus sòlids urhan., 

L'ésser humà, des de sempre i a d iferència 
d'altres animals, ha estat productor i con
sumidor però mai dcscomponedor i quan 
la seva densitat de pob lació ha superat un 
cert límit, els residus generats s'han con
vertit en un problema que no sem pre ha 
sabut resoldre. 
Des de l'Atenes dc l'Edat d 'Or i la Roma 
Imperial, els problemes d'higiene deri
vats de l'abandó dels residus urbans han 
estat objecte dc preocupació si es jutja 
pels testi monis escrits que ens han deixa t. 
El 1904, Pío 1.3a ro ja exp ressava a la bus
ca, a través dc Custod io, la seva p reo
cupació i la possible soluc ió respecte de 
les deixalles madri lenyes quan aquest 
d rapaire de la vi la l i preguma al seu jove 
ajudant, Manuel, amb aire all içonador i 
cert esperit d 'economista verd-alternatiu : 
"¿Tu te figuras el d.inero que vale toda 
la basura que sale de Madrid?" "Pues 
haz la cuenta, a sese nta céntimos la 
arroba, los millones de arrobas que 
saldrin al año [ ... ] Extiende eso por 
los alrededores y haz que el agua del 
Manzanares y la de l Lozoya rieguen 
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esos terrenos y ver as tú huertas y m as 
huertas.·· 
Pero don Pío anava encara més lluny: 
··o tra de las ideas fijas de l Trap e ro (es 
refereix a Custodio) e ra la de rege nerar 
los materia l.es usados. Creía que se 
debía pode r sacar la cal y la arena d e 
lo cascotes de m o rte ro, e l yeso v ivo 
de l ya v iejo y apagad o y s upo nía que 
esta regen e ració n da ría una gran can 
tidad de dinero. ·· 
Des de llavors ha passa t ga ireb(· un segk:, 
l 'ascensor ell:ctric i e ls d ifer(;nlS tr<tns
ports 3LIIo mò bils han facilitat l 'extraordi
nari creixement \ 'ert ica I i ho ritzo ntal dc 
k:s nostres ci utats i amb aquests el dels 
residus. Tanmateix. el seu tractament no 
ha e\·olucio nat al matl·ix ritme tecnològic 
que el seguit en altres camps de la gestió 
o producció de béns. Com en tants altres 
aspectes de la conservació de l"entorn, ha 
faltat una polític:• I+D, en expressió tec
nocràtica actual, i a m(•:-. han desaparegut 
gairebé totalmem els dr..tpaires recicla
dor:-.. 
Com a conseqüència d 'aquest lapse ~obre 
el valo r dels residus :-.òlids urbans, I:J pre
ocupació per la quant i tat ha anat preva
lent sobre la qua li tat i l 'aprofitament . Avui 
dia ja és freq üent la utilització d 'una alta 
taxa dc generació de n:sidus (a partir d ' I 
kg ha b. d ia) com a indicado r de perti
nença a unes societats respcctuose:-. amb 
el medi ambient. 
A favor d 'aquesta ú ltima consideració 
semb la que treba ll ~• . tant la pressió dc les 
societats urbanes mé.-. consumistes. cada 
vegada més sensibles da vant del deterio
rament del seu medi ambienL, com el reco
neiM:ment del valor que posseeixe n la 
majo r p:111 deb components dels R~ i in
d ustria ls. Prova d 'això :-.ón les cada vegada 
mé:-. freqüents disposic ion~ legals per al 
foment dc la d isminució deb residus:-.òlids 
i la recuperació d 'aq uests, tant a Eu ropa 
com als EUA, e l Canadà, el .Japó, etc. 
La Directriu 7'5/4 12/CE ha obl igat a modi
ficar la nostra Llei t2 197"i sobre deixa lle-. 
i residus sòlid :-. urban-.. promulgant el 
IU ).L. 1 163/ 1986 que en el seu únic art i-

cie diu: "Aquesta llei té per o bjecte es
tablir e l règim jurídic pe r a l'orde
nació i vigilància de la recollida i trac
tame nt de les d eixalles i residus sòlids 
urbans, pe r ta l de p rotegir e l medi 
a mbie nt i l'a pro fi tame nt d' aque lls 
mitja nçant l'ad equada recuperació 
de ls recursos que conte nen ... 

l és recentment i com a resultat d'tm llarg 
procé:-. que sïnicià el 1973 a tr..t \ 'é:-. de tres 
programes d 'acció en el camp de la re
ducció i recuperació dels RSU. la CE ha 
posa t en funcionament la Di rectriu 8'5/ 
339/CE a parti r dc l ' I de gener dc 1987, 
cosa que ha obligat I'E~tat esranyol. en
ca ra que amb con-..iderab le retard. a la 
posada en vigor del "R.D. 319/ 1991, 8 
de març (Ministe r i de Relacions amb 
les Corts) pe l qual s 'estableixen ac
cion s sobre la producció, comer
cialització, ús , recicla tge i o mplime n t 
de ls e nvasos pe r a alime nts líquids. ·· 
(l30E núm. 6-1, d i\-endres 1 de marc). 
Tanmateix. profundes modificacions a 
favor d 'una prio ritat més gran de la recu
peració i el reciclatge estan en avançat c-.
tat de gestació en el si de la Comissió Eu
ropea, estenent l 'obi igació de reciclar tots 
els envasos i emba la tges cn general. 
Aquesta orientació legislativa, comuna als 
EUA i d 'altres països. és comprensible i 
de-.itjable i fins i tot nece-;s~1ria a la llum dc 
la qualitat i quantitat dels residus q ue ge
nerem i abandonem di:1riament sen:-.e 
aprofit:J r. 
Al nostre país es generen anualmelll prop 
dc 14 milions dc to nes de HSLI sense in
cloure Ics rune:-. d 'obra. terres d'excava
cio ns, etc. Si excloem d 'aquesta quantitat 
cb residus abando nats que no són objec
te de cap recollida. els \ essamcnl'> il·lc
ga ls i altres de di\ ersa naturale:-.a com 
pneumàtics \'Cih , :nno mò bils abando
nats, voluminosos d iversos, etc. , la x ifra 
dels RSll que sún recollits domici liüria
mcnt se -.itua prop de 13 milions de t an}. 
cosa que equival a una taxa mitjana de 
0.9·1 kg hab. d ia. 
L'e:-.timació de la composició <.l'aque-.h 
residus queda rencctida al Quadre 2. Al 

111:1 rge cic l'exactitud d 'aquestes da de:-.. 
cosa d 'altra banda d 'urgent necc:-.:-.itat atc
~a re~ca:-.:-.a informac ió que exi:-.teix re:-.
pccte d'aque:-.t tema. queda ben renect it 
que ga irebé tots els components de les 
deixalles són potencialment recupera
bles. 

Quadre 2. Estimació de la composició dels 
residus sòlids urbans generats a Espanya. 
1991 

% T/any 

Paper i cartró 18 2.340 000 
Plàstics 10 1.300 000 
Vidre 7 9 10000 
Metalls 3,5 455 000 
TèXtilS 2.5 325.000 
Fustes 2 260.000 
Matèria orgàn1ca 

fermentable 50 6.500.000 
Altres (gomes. cuirs. 

terres. cendres 
1 varis) 7 910.000 

Total 100 13.000.000 

Foni ElabomciC próp4a 
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La necessitat dc l'adob orgànic o 
compo!-tt dc deixalles 

La meitat dl! la galleda d 'escombraries 
t:stà formada per residus fermentables 
amb u na tendènc ia a la disminució per
centual en els residus do mèstics, però a 
l 'augment en t:stabliments industrials ali
mentaris (escorxadors. mercats, resta u
ra nts, etc.), la generació en gran esca la 
dels quals facilita la seva recoll ida selecti
va. Curiosament és aqucsLa fracció la que 
origina més problemes si sc la vol forçar a 
seguir camins diferents del seu reciclatge 
natural , q ue no és alt re que el seu com
posta tgc. Les pudors i fins i to t les explo
sions de gas procedents dc Ics fermenta
cions ~maeròbics. Ics plagues d 'insectes i 
rosegadors. e ls l ix iv iats produïts i alt res 
greus inconvenients que, de manera més 
o menys acusada, es presenten en molts 
abocadors, són una espècie de rebel·l ió i 
de veu d e denüncia de la natu ra davant 
dc l 'absurda destru cció d 'una cosa ta n va
luosa i que l 'home enca ra no sa p fabricar: 
b matèr ia o rgànica sense la qual no és 
possib le la vida . 
És molt important. fins i tOl des del punt 
dc v i ta estratègic. evitar la pèrdua de 
matèria orgünica (!VIO) dels nostres sòls 
que disp osen ja d 'un esciis J % dc mitja
na, quan sc situa al 3 1Yo el mín im desitja
b le. Augmentar e l contingut dc MO del 
sòl és ::Jbsolutamcnt necessari per ga ranti r 
la seva prò p ia producció agrícola. evitar 
l'erosió, millo rar la qualitat dels aliments 
pro duïts (acomplint un dels requ isits de 
la Deno minació d'Origen " Agricul tu ra 
Ecològica" , vegeu O.M . del M.A.P.A. dc 4 
d 'octubre J 9H9. Art. 9), etc. Ma la u rada
ment l'elevació a no més el doble, 2 % de 
10. significa ria l'aportació anual d 'al

menys 200 m il io ns dc tones impossibl e~ 

d 'obten ir enca ra que es transfo rmés en 
compost la to talitat d<.:ls residus orgànics 
que es generen, est imats en uns 160 mi
lions de t/ any. 

lalgrat que es necessiti una tecnologia 
més senzilla per elabora r un bon com
post que per fabricar abo naments quí-

Quadre 3. Subvencions concedides a les empreses fabricants de fertilitzants químics 
(en milions de pessetes) 

. • MAPA Ml E Anul·lació Total . • aranzels en . . 
• Fabricació i importació . . . • importació d'amoníac d'amoníac . . . . . . . . . • . . . . • e p 

. e • . . p . • . . • . 
1980 .. . 3.000 2.850,7 8.700 8.644,3 1.266 12.761 ,0 . 1981 2.250 1.589,3 6.525 6.498,4 1.229 9.236,7 . . 1982 1.687,5 1.337.5 9.721 8.433 1.840 11 .610,5 . . 

• 1983 1.687,5 1.029,0 9.721 8.700 1.751 11 .480,0 . • 1984 2.250 1.936,5 9.721 9.200 1.934 13.070,5 . . 
8.663,0 41.475,7 8.020 58.158,7 

P pressuposi 
e concedl/ 
Fonts MtniS(Cfl d 'Agncullura Pesca 1 AltmentaciO 
EsllmaCJó propra per falta de submtnrslfamenl de dades per pan del Mrmsterr d'/ndusma 1 Energ1a s·han elaborat a pamr de/BOE 
(1980. R 1385/1981. R 318 13822901/1982 R 1476.3093 325711983. R 143 342 1092 17441798<1 R S 943)1 de dades deia CEOAG 
Es/lmac/6 prop•a a part/f de la desgravaciO aranzeltlrra del 13.2% 1 valor CIF dtn1por/acrof15 

Quadre 4. Pla de reconversió del sector de fertilitzants. Finançament de les inversions (en 
milions de ptes.) 

Concepte 1985 . 1986 1987 1988 Total • 
Subvenctons 1 100 2.150 1.850 900 6.000 
Crèdit oficial 2.100 3900 3.100 3.100 10.200 
Bonificacions aranzelàries 

per a equips 300 650 450 150 1.550 
Subvencions reintegrables 

i crèdits amb aval de t'Estat 2.500 5.500 4.500 1.350 15.050 

Total 6.100 13.200 10.000 3.500 32.800 

Fonr Pla de reconversró del sector ler/Jiuam Gener de 1985 

. .. 
• 

. 
• 

mies dc:: síntesi, mai no ha existit un "Pb 
Nacional de Fertilitzants Org~tn ics atu
ra ls". L'atenc ió sem pre ha estat centrada 
exclusivament en c: l sector cic fertil it
zants químics que ha rebu t abundants 
aj udes oficials ( vegeu Quadres 3 i 4) 
ma I grat el seu relatiu f rac:'\ s productiu, ja 

que si bé la prod ucc ió agrícola ha aug
mentat considerablement per causa de 
la seva apl icació (66% ent re el 19'5 1 i 
1978), la uti l itz:tció de f'crtiliLz~• nts quí
mics nitrogenats ho ha fet en un 84 %,. la 
dc fosfatats en un 204 % i la dc pot:'lsics 
en un ·121 %. 
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e Quadre 5. Importacions de residus sòlids 

Deixalles i rebuigs . 1982 1987 . 1988 1989 . . 
de: 

Milers Milers Milers Milers 
de ptes. Tones de ptes. Tones de pies. Tones de ptes. Tones 

Polietilè (PE) . 27.685 965 87.727 2.448 256.482 4.537 292.722 6.076 
Polipropilè (PP) 

. 
312.894 1.192 69.192 1.118 37.180 516 10.724 438 

Poliestirè (PS) 9.243 224 104.225 1.363 11 4. 111 1.432 69.686 1.140 
Clorur de polivinil (PVC) 3.887 280 94.469 U98 84 101 1 854 218.929 3.034 
Altres plàstics 102.373 1.946 428.781 2.673 203.322 1 456 129.401 1 110 

Total de plastico 465.082 4.543 784.394 695.196 9.795 721 .462 12.698 

Cautxú 11 .4 14 747 426.272 8.786 394.539 8.564 357.508 8.645 
Pneumàtrcs usats . 28.550 1.539 454.439 10.719 659.407 10.508 4~2.779 9.105 • . 
Total caubu 39.964 2.286 880.711 19.505 1.053.946 19.072 800.287 17.750 

Paper i cartró 3.061.573 257.881 7.410.843 452. 136 892.439 509.907 9.259.811 531.980 

Draps i cord ills 3.666.002 65.701 5.023068 79.602 4.987.562 72.226 3.656.343 62.395 
Fibres naturals 
i sintètiques 1.480.092 18.668 1.543.399 17.365 1.509.685 18.82 1 1.702.118 21.248 

• Total tetxits 5.146.094 84.369 6.588.487 96.967 6.597.147 91 .047 5.358.461 83.641 

Vidre 8.367 1.269 93.943 15.370 48 190 7 086 229.776 32.858 

Ferralles 48.398.855 4.536.098 51.470.541 4284.692 80.732 429 4.472.483 83.581 053 4.475.559 
Coure 5.304.788 43 722 3.179.382 33.002 6.952.490 49.944 9.481.983 50.704 
Alumrm 8 14.673 8.909 1.978.025 16.103 2.499 421 16088 4 199.409 22.339 
Plom 21.405 376 10.093 698 187.965 6.865 174.996 7.880 
Zmc 15.175 296 78.717 1.292 147 112 2 164 239.884 1.887 
Altres no lèrncs 37.554 140 109.915 381 341.661 537 846.291 857 

• Total no ferrics 6.193.595 53.443 5.356.132 51 .476 10.128.649 75.598 14.942.563 83.667 

: . : = Total . 63.304.530 4.939.889 . 72.563.031 4.929.546 : 108.184.996 5.184.988 : 114.893.413 5.238.153 . . 
Endu"'' sonsl' l'lldlltll lncloSl'S Ics 11/agnrsscs Inclosos els seus aliatges 
Nlquol_ estany wOifttlfnt. molltJd(), magncs1. cobalt. brsmut. cadmt. man1. c1rcorn anttmom. manganés. bofff. crom. germam. vanad1 gallt fwfm. mtJ1, ral''' Cl111tlots en bttJt 

Font UJbotJCI(J pt(Jp•a en l)a.çl' a dades dl' la D11ecC1(J General de Du,lnes 
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la dcpeudi·nda cxtl·rior en d 
comen,· dd~ r('sidus <tuc no 
apr·ofikm 

Per altra part , i tornant dc nou a ls com po
nents de la g:dleda d 'escombraries ( vegeu 
Q uadre 2), s'ha d 'assenya lar <.¡ue si bé 
mal versem milio ns dc to nes dc paper, 
cartró, vidre, p làstics. metal ls, etc., l 'any, 
la nostra prò pia inci Ci stria és deficitària en 
aquests residus i es veu obligada a la 
corn rra de residus a l'exterio r. als EUA i la 
CE sobretot , països q ue per la seva més 
decid ida rolítica de recuperació, tenen 
una o ferta d c residus apro fi tables supe
rior ~~ la demanda. Al Quadre 5 queda rc
ncctit l'enorme volum impo rtado r dc re
sidus. 

1 ... '1 necessitat d 'una pnlílica dc 
rccupl:raclú dels n"Sidus 

A la natu ra, l'economia dels ecosistemes 
només és possible sobre la basc dc la cir
culació ininterrompuda de material , reci
clatge na tu r<.~ l estab lert entre éssers pro
ductors, consumido rs i descomponcdors. 
r c r la qual cosa Ics desferres són cons
tantment rcuti l itzades i no existe ixe n resi
dus pròp iament d its. 
Per contra. en les nostres societats indus
trials sembla que to l funciona al revés. Els 
baixos preus dc les matèries primeres i la 
il ·lusió del creixement il ·limital , han des
embocat en unes pràctiques prod uctives 
cada vegada més especial itzades en la re
ducció dc costos del producte principal , 
o blidam i menyspreant e ls subproductes 
dc la fabricac ió i perseguint, cada vegada 
més, la producció d 'objectes d 'efímera 
durada, all contingut energètic i dc difícil 
o nul·l a reparació. 
Les c rides a invertir aquestes tendències 
ja fa anys que s'estan deixant sentir i cad:1 
vegada més gent considera inevitable 
portar a terme un profund redisscny in
du~tri a l que permeti la producció sense 
ga ires residus, integram -los en els ma
te ixos cic les productius, alho ra que la 
d ism inució dels continguts energètics 

dels productes fabricats i que aquests si
guin susceptibles de ser reciclats després 
dc ser consumits. 

Al.·tualnwnt el rcddatgc (·s una 
indústria dcscnvnlupada a (.'S(.'ala 
mundial 

El 44% de l'acer produït al mó n, e l }5% 
del coure, e l 25 o/o dc l'alumini i c 145% del 
plo m s'ob tenen reciclant ferralla d 'aquests 
metalls. Als tèxtil s, e l r erccntatge és del 
13% i per a Ics pastes papereres e l 30 o/o, 
segons dades e labora des pel Burca u In 
ternacio nal dc la Recupera ció WIR). A 
Ho landa s'assoleix la majo r laxa dc recu
peració coneguda: e l 70% per al paper i 
cartró. D'altra banda, els inconvenients 
creixents per trobar llocs adequats i accep
tats d 'abocaments, als q uals s' ha d'afegir 
els perills dc contaminació de sòls i aq l'r í
fers, fan cada vegada més difícil la creació 
de no us abocadors. Q uant a la incinera
ció, ja està llança nt a l'atmosfera anual 
ment a ls països dc la CE, segons dades 
de b mateixa comissió relatius a 1987, 
28.000 t de po ls i cend res; 570 1 dc p lom ; 
31 t de cad mi ; 6H t dc mercuri ; 1. 44.000 l 
d 'i\cid c lorhídric i 1. 150 1 d 'àcid flu orhí
dric, alho ra q ue quantitats dc diox incs i 
substàncies o rganocl orades quan les 
cond icions d ' inc ineració no són del to t 
correctes, lo t això procedent dels 27 mi 
lions dc to nes dc 1\SU que són incincr~1ts 

l 'any. 
Als inconvenients anLcrio rs s' ha d 'a fegir 
el dc la possible catalogació futura dc les 
cendres (5 a l J 5 %en pes dc la ferralla) 
com a residus perillosos, cosa que ja cst;l 
succeint als EUA i que ha paralit zat la 
construcció de noves incincradorcs ma l
grat l'escàs rarc existelll ( 15 o/o del tota l de 
RSU) atès q ue encari ria cxrrao rc.l inària
ment el seu manteniment (uns 250 dòlars 
la tona dc cendres tractades en abocadors 
de seguretat ). Una pl anta d ' inc ineració 
amb recuperació d 'energia per a unes 800 
t/ dia ( I mil ió d 'hab.) dc RS necessita 
una inversió d ' instal ·lació de l'ordre dels 
20.000 mil ions dc pessetes. 

/11 (_ahul.f!.el/.,tlt'<'HIIIHtf. tol 1 
r¡uc mauul/ th · haw t'-'ladJ.,/Jut 
al('\lllauw.\·r,ft'I((W dl'dmf<•_, 
\IIrw la IWIWI-¡tl 1u tol u/ ti<' 
n•_,u/n, . .:.(1/irf, o ¡.,JiftJtl'll en""' 
2...,'5 milum' dc• f tllll' 
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La recollida d'escombraries com a 
garantia d 'una correcta recuperació 

A Espanya, amb pro u feines un 40% de 
Ics nostres escombraries són dutes rea l
ment a abocadors contro lats, un altre per
centatge similar é:; abocat incontrolada
ment o dipositat en abocadors deficients. 
Un escàs 5 % és incinerat (600.000 m) en 
deu plantes incincrac.lores i cinc petits 
forns cremato ris. omés una planta és de 
certa envergadura (Sant Adrià de l3esòs. 
que incinera gairebé 300.000 t/ any). Una 
mica més dc la meitat d 'aquests residus 
són arrofitat s per obtenir energia. El trac
tament a les 28 rlantcs dc reciclatge exis
tents. de les més de 40 que han arribat a 

ex isti r, afecta e l 15% dels RSU (vegeu 
Quadre 6). La majoria estan situades al li
toral med iterrani i zones dc v inya i nas
queren amb la rretensió de fer-hi negoci. 
fonamentalment amb l 'elabo ració de 
compost (llavors les deixalles no conte
nien amb rrou feines altres productes de 
valor) tal co m pensava Custodio, e l dra
paire de La busca. 
Tanmateix. la tecnologia d 'aquestes plan
tes ha estat bàsicament extreta de la mi
neria, com ho és la mateixa Llei 42/ 1975 ja 
citada, ci rcumstànci:.l bastant comun :.~ a 
altres països. 
Citem a continuació unes manifestacions 
reveladores de la natura , tant tècnica com 
dc concepció g lobal , que ha r resid it co-

Quadre 6. Plantes de reciclatge existents a Espanya el1989 

• . 
• . 
• . 
• • . . . .. 

. . . . • . .. 

Comunitat 
Autònoma 

Andalusia 

Canàries 
Castella-La 
Manxa 

Catalunya 

Comunitat 
Valenciana 

Madrid 
Múrcia 

Total 

·parades 

Província 

Cadis 

Jaén 
Sevilla 
Las Palmas 
Ciudad Real 

Barcelona 

Alacant 

València 

Madrid 
Múrcia 

. .. . 
• • • . 
. .. . .. 

Municipi 

Xerès 
Puerto Real 
Jaén 
A. de Guadaira 
Maspalomas 
Ciudad Real 
Alcazar de San Juan 
Manzanares 
Mataró 
Vilafranca del Penedès 
Gavà-Viladecans 
Alacant 
Campello 
Campoamor 
Cox 
Crevillent 
Guadasur 
Pet rel 
Villena 
València 
Tabernes 
Valdemingómez 
Múrcia 
Cartagena 
Aguilas 
Alhama Múrc1a 
Jumilla 
Santomera 

RSU tractats Inerts 
t/ any recuperats 

(tlany) 

74.000 610 
128.000 298 
29.000 1.329 

275.000 9.734 
95.000 3.620 . 22.000 537 .. . 37.000 939 • • . . 
12.000 " . • 89.000 3.660 . . 
40.000 560 

. .. 
290 000 10.150 

.. 
90.000 1.870 
24.000 670 . 60.000 4.220 • . 
45.000 2.680 • . 
80.000 . 7.100 . . 50.000 3.200 • . 
10.000 • 
60.000 • 

205.000 7.800 
. . 

21.000 
. • • . . . • • 110.000 3.420 
. . • . . . 70.000 1.480 .. • . .. 

10.000 535 • • • .. . . 12.000 . 
• • . 18.000 900 . • . . 

3.600 • • . 
• . 
• 

1.962.600 65.102 . . 
Fom Elaborac16 pròpta 

e 

munament el d isseny i la construcció dc 
les rlantcs dc recicla tge: 
··Els partidaris del compost destaca
ren els aspectes tècnics i negligiren 
els aspectes biològics; la qualitat no 
era satisfactòria i no es de mostrà in
terès en aquest aspecte. Les autoritats 
municipals han considerat aquestes 
deixalles senzillament com escom
braries que s'havien d'eliminar al més 
aviat millor. La reacció de ls possibles 
compradors s'ajus tà a aquesta actitud, 
i els agricultors es negaren a fer-se 
càrrec de les deixalles de les ciutats i 
molt menys a pagar-ne res. Tanma
teix, la raó més important per la qual 
la fabricació de compost no ha estat 
acceptada és que e ls ins tituts d'inves
tigació agricola i les autoritats no han 
tingut en compte les possibilitats que 
oferia. Influïda pe l descobriment de 
Liebig, l'agricultura preferí concen
trar tota la seva atenció en el principi 
temptadorament simple de l'equilibri 
de nutrients , que devia pensar-se gai
rebé exclusivame nt en termes de ni
trogen , potasi i fòsfor. Des d 'aquest 
punt de vista, la utilització de l com
post sembla antieconòmka, atès que 
totes les substàncies que no pode n ser 
classificades com a nutrients o oligo
elements han de ser considerades 
obligatòriame nt un llast que no m e
reix ser transportat'" , segons D. Stic
kelbcrger. ( 4) 
El cre ixement espectacular de plantes dc 
reciclatge ocorregut a gairebé tot Europa 
(de 37 rlantes a 230) a la dècada dels 
seixanw, inclosa Espanya. ha donat pas a 
una caden:.~ de ta ncaments i com a con
seqüència a una profunda reflexió sobre 
aquestes instal ·lacio ns en destí . 
Per altra banda, l 'espectacular augment 
dels com ponents no fermentables ( paper, 
ca 11ró, plàstics, v idre, meta lis. etc.) i cada 
vegada més necessaris per a la indústria, 
ha anat generant una nova consciència, 
més ecològica i socia l que de simr le ne
goci, que pressio na cada vegada més a 
favor dc l'estal vi i la recuperació ··el que 
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s'ha d 'ut i litzar rer ser arat. més va l no 
ajuntar-ho" és la màx ima de la Recollida 
Sclcct iva ( RS) d 'escombraries, cada ve
gada més estesa tant per imperatius le
ga ls com r er ex igències r o rulars, cosa 
que s'ha traduït en un dcsenvoluramcnt 
d 'aquesta realment conside r<.~b le, tant a la 
CE com als EUA i al tres r aïsos, la segona 
meitat dc la dècada dels vuitanta. 
/1. l 'antic territori de l'Alemanya Occiden
tal , país o n més ha avançat la I~S dc tot.s els 
com r o nents de les escombraries e ls dar
rers anys, la I{S de vidre, paper i cart ró és 
obligatò ria per a to ts e ls ajuntaments des 
de 1986 en v irtut de la nova Lle i sobre He
sid us (quarta esmena de la Lle i sobre Eli
minació dc Residus) del govern fede r;.~ l. 

Els res~dt ats obtinguts foren espectaculars 
i arribaren J provocar una caiguda dels 
r reus del paper recuperat ( la famosa !Olla 

uerdtt) per culpa dc l 'elevada o ferta de 
pa per (vegeu Quad res 7 i 8). Els sistemes 
de recoll ida de més rendiment són els de 
tipus clo mici li a ri (po rta a porta , ga lledes, 
etc.), enfront del sistema cic g rans conteni
do rs a la v ia ¡Jública (vegeu Q uadre 9), 
encara que resu lta més ca r i amb pitjors 
resu ltats q uant a la qualitat dels productes 
recurer:ll s (neteja. correcta selecció , etc.). 
com q ueda rcnectit al Q uad re 10. 
Els nous sistemes dc rccurcració m it
jança nt RS en o rigen han revolucio nat la 
concepc ió dc Ics instal·l:i cio ns meciini
ques de separació en destí, q ue es d isse
nye n ara per complementar i petfeccio nar 
la se lecció eícctuacla en o rigen. Com a 
conseqüència d 'això, una nova generació 
dc plantes de separa ció dc matèries inerts 
(vegeu Q uadre J I ) i de noves fo rmes de 
compostatgc, basades més en la tecno lo
gia agr:l r ia i al imenulria que en la minera , 
<estan dc:senvolupant a l 'antiga RFA. 
A d 'altres països, com els F.U A, Suècia , 
D inamarca, Suïss:l , França , Ho landa, etc., 
s'han posat en marxa. els darrers anys, 
nombrosos programe.-; dc recuperació 
amb RS en origen , sobretot per a paper i 
ca rtró , v idre. p làstics i envasos en gene
ra l. La lluita contra els envasos no reto r
nables és cada dia més gran i alguns paï-

Quadre 7. Recuperació de vidre a la RFA, en tones 

Anys Venda interior Utilització de Recollida 
de recipients desferres selectiva 

1982 2.3 14.410 749.728 653.518 
1893 2.306.552 832.173 739.277 
1984 2.348.244 883.489 799.194 
1985 2.416.601 1.050.494 971.409 
1986 2.545.537 1.139.796 1.081.900 
1987 2.552.055 1.249.065 1.102.126 

Font Bundesverband glasmdustrrd & mmeraltasermdustrr e V. Dusseldorf 

Quadre 8. Paper vell recuperat a la RFA, en tones 

Anys Ús de paper vell Recollida interior Recoll ida 
selectiva 

1982 3.289 3.420 600 
1983 3.492 3.585 720 
1984 3.986 4.120 1 050 
1985 3.991 4.371 1.250 
1986 4.073 4.548 1.400 
1987 4.31 5 4.747 1.500 
1988 4.537 5.000 1.650 

Font Bund esvcrband paprerrohstollo KOirJ 

Quadre 9. Resultats de la recollida selectiva de paper i vidre a la RFA el1989 

Sistema de recollida Paper vell Vidre 

Contenidors Quantitat kg/ ús % Quantitat kg/ 
(sistema brig) hab. i any hab. i any 

2.000 hab./cont 5-10 18-25 5-15 
1.000 hab./cont 10-25 17-42 10-20 
500 hab/ cont 15-30 25-50 15-25 

Recollida porta a • . . . . 
porta (sistema ho/) • • . . • . 

• setmanal 20-35 33-58 . 
• 

quinzenal 15-25 25-42 
. 
• 

mensual 10-20 17-33 • . 
Cubell de paper vell 35-35 58-92 
Cubell de vidre 15-30 
Cubell mixt 30-50 50-83 12-30 
Sac+ sac 5-25 8-42 5-20 

I El 100 % correspon a un potoncra/ de 60 kg/hab i any de paper vell 
2 El 100% correspon a un potencral de 39 kg/hab r any de vrdre 
Foni Gallonkamper Doodens. Op c1t 

G 

% de la 
venda interior 

32,4 
36, 1 
37,7 
43,5 
44,8 
48,9 

% RS respecte 
a la recollida 

interior 

17.5 
20,0 
25,5 
28.6 
30,8 
31 ,6 
33,0 

Ús %2 

13-38 
26-51 
38-64 

. . 
• • • • . 
• . 
• . 
• . 

38-77 
31 -77 
13-51 

. . . . • . 
• . 
• • . 
• • 

. . . . 
• . 
• • . . . 
• • 

• . 
• . 
• 
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• Quadre 10. Costos de la recollida selectiva segons sistemes de recollida a la RFA el1989 
En marcs per tona de material vendible. 

~····~·········································· 

Contenidors per a paper vell 110-155 {130) 

·········································4····· 
Contenidors per a vidre 115-160 ( 130) 

.•.•.•...............•..••••.....••••••..••.••••. 
Contenidors per a metalls 295-405 {330) 

.•••••.•.••••••....•.•...•...••..... 
Contenidors de d1versos compartiments 115-180 ( 140) 

............•••....••••.•..•..•••.•• 
Cubell mixt 250-300 {275) 

.....................•.•••••.••••••..•• 
Cubell per a paper vell (de 240 litres) 160-235 (180) 

Cubell per a vidre {de 120 litres) 160-370 (275) 

Sac + sac 180-215 {195) 

Porta a porta 125-190 {145) 

Entre parl!mcs1 el valor m111a Se s11ua un contenrdor per 1 000 hab11ants Es posen cubells a les /ones nmb predom1m de cases duna 
o dues famliiCS Cubell mr<t 6 hab /cubell Reco/lli 26 vegades rany Cubell dc comp0t1ent un1c 6 hab ./cube/1 Recollrl 13 vegades El 
sac + sac s ü/1/itl'a per a paper 1 v1drc 1 es recull26 vegades /"any El porra a portJ tambe 26 vegades ·any 
Fonts G Lenk.Jmpor/Doadcms · Gc trame sammlung von Wertstoffen des Hausmulls· 

• Quadre 11. lnstal·lacions de separació de materials inerts a la RFA el1989" 

En funcionamient Previstes 

Material Número Capacita! (I) & Numero Capacitat (t) . . . . 
Vidre mclòs . 32 . 419.280 7 78.000 • • 
Sense vidre 

. 
20 

. 
273.600 8 136.800 • • . . . . 

Total 52 . 692.880 15 214.800 • 
·pape1s vells. vtdre, mett1fls lêr,cs 'no fl!mcs. piB sucs. letKIIS 1 tvsta 

sos aliens a la CE, com ara Suècia , han 
anat més lluny que la mateixa directriu 
85/ 339/ CE abans esmentada, arribant a 
prohibir els envasos que no disposin dc 
sistemes efect ius de recoll ida i reutil i tza
ció. 
A Franca, e l foment de la recuperació té 
una agènc ia estatal, Agence National 
pour la Necupera tion (ANRED), també 
coneguda com Les Tran~formeurs, la mis
sió de la qual consiste ix a info rmar i as
sessorar els ajuntamenls, e laborar els 
plans de recuperació i reciclatge i assol ir 
acords amb els fabricants per a la compra 
de materials recuperats. El 1979, A REO 
acordà amb Ics empreses del sector de 
l'envàs i embalatge la reducció d 'un 12 o/o 
en el consum d'cnergi<~ i d 'un 40 o/o dels 
envasos que acaben a les escombraries, 
p<.:r la qual cosa establí com a objectiu per 
a la dècada dels vu itanta la recuperació 
anual de 450.000 t dc ca lcí i 200.000 mi
l ions d 'ampolles senceres. com també 
10.000 t dc PVC, el plàstic de més consum 
a França. El 1983 s'havia arribat a I LO mi
lio ns d"ampolles recuperades i 328.000 t 
dc calcí que s"l:k vaven a 646.000 t (inclòs 
l 'industrial) el 1987, e l que ha permès que 
actualment el 33 o/o del vidre produït ho 
sigui a partir del vidre recuperat. 
Un dds exemples de més perfecció d t: la 
RS, l'ofereix la ciutat suïssa de Langnau 
que recu ll per separat, amb la participació 
ciutadana , 12 components dc Ics deixa
l les (vegeu Quadre 12). 
Al nostn.: país ens trobem en un moment 
difícil n..:specw dc l 'activ itat recuperadora . 
Els ve lls models, basats en el l imitat i dc 
vegadès ruïnós negoci dels drapaires, es
tan desapareixent i no estan essent subs
tituït!-. per l'empenta social que, en termes 
dc col·laboraciú, existeix ja a les societat:-. 
amb una majo r educació ambiental. 
Si bt: Ics quantitats recuperades són enca
ra relati va mt:nt altes (vegeu Q uadr<.: 13), 
e ls si.'>temcs d"operació estan o bsolets en 
mol t~ ca:-.o:-. . En altres, com els conteni
dors dc rcn.:nt implantació per :J la reco
ll ida dc vid re, si bt: representa un pas 
important ca p a la línia eum¡Jea abans 
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e Quadre 12. Instruccions sobre la recollida selectiva de dotze components de la brossa a langnau (Su1ssa) 

Deixalles 

Deixalles enutjoses 

Voluminosos 

Paper 

Vidre 

Ferralla 

Vehicles, 
electrodomèstics, 
pneumàtics 

Oli 

Alumini 

Cadàvers 

Substàncies tòxiques 

Runes 

Tradwt do l'alemany 

Què 

De procedència domèstica 
(cap explosiu, paper, vidre, 
ni ferralla) 

Residus de jardí o que no 
càpiguen a la bossa anterior 
de gran volum (cap explosiu, 
paper, vidre ni ferralla) 

Objectes grans, mobles, 
matalassos. etc. 

Paper, diaris i cartrons 

Sense cossos estranys. com 
metall. plàstic, etc. 

Ferro, xapes, malles. 
fundició, cubells 

Automòbils, màquines agrf
coles. bicis, cuines. escalfa
dors 

Oli usat de vehicles i motos 
(greixos no) 

Aerosols, paelles. xapa 

Tota mena d'animals 

Productes de revelat foto
gràfic. àcids. lleixiu. medica
ments 

Enderrocs i reformes 

Com 

Només en bosses molt ben 
tancades 

En contenidors adequats 

Lligades amb una corda al 
costat de la calçada 

En contenidores tancats 1 en 
gàbies 

Màxim 40 kg 

Transport per part dels propie
taris al centre de recollida en 
l'estació de ferrocarril (en 
grans quantitats, trucar al 
telèfon .... .. municipal) 

Carrer. ......... ............ .. 
Plaça ........................ . 

Net 

Portar o demanar que els 
recullin 

Petites quantitats fins a 5 kg o 
51itres 
Devolució a drogueries i 
farmàcies 

Pagant una persona que els 
reculli 

Quan 

Cada dil luns i divendres i els 
dimarts 5.4 24,5 2,8 27,12 1984: 
3,1 13.3 

Cada dos dijous. 
Zona/;.: 14.4 28,4 11 .5 26,5 9,6 
23,6 7,7 21,7 4,8 18,8 1,9 15,9 
29,913.10 27.1010,1124,11 
8,1222, 121984:5,1 19.12.2 
16,2 1,3 15,3 29,3 
Zona 8: 7,4 21,4 5.5 19.5 2,6 
16.6 30.6 14,7 28.7 11 ,9 25,8 8,9 
22,96,1020,103.11 17.1 1 1,12 
15.1229.121984: t2,126,19,2 
23.2 8.3 22.3 

Zona A+B: 28.9 1984: 28.3 

7,5 2,7 3,9 5,11 1984: 7.1 3.3 
abans de les 8 hores 

4,56.77,99.t11984: 11 ,1 14,3 

21,9 1984: 21.3 

21,9 1984:21,3 

Dilluns de 7 a 16 hores 
permanentment 

Dimecres i dissabtes de 9 a 11 

Adreça i telèfon 

Telèfon 
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,-¡, n•/1., moc/l'f,. ha,11h en l'I 
lrmrtalltf('f't'}..!,tUfe,nnm'' 
llf1-!ll{ 1 t/(•/, drtlfttlUl'' ntau 
th'\fl/)(11\'1.\"('11/ I 1/0C'\/1111 C',\('/1/ 

'"h''''"''' fwr I t•m¡wr~la 'oc ut/ 
c¡tw. c'll lf•nm·, dc<. ui /alxo1u 10. 

('.\ l.\/('1.\ Jfl tl /e•, \U( W/111\ lllllh 

una 11/tlfurc·duc oc 111 omlnt•IJtrll 

Quadre 13. Recuperació i reciclatge dels principals residus sòlids el1988 

. Material Consum Residus 
• total en . . . tones a les escombraries recuperats Importats . . 

tones . . . . Tones % total Tones %del . . . : deixalles consum 

Vidre 1.115.000 800.000 7 
Paper 1 

cartró 3.897.200 1.650.000 15 
Plàstics 1.285.688 880.000 8 
Ferralla 9 780.000 300.000 3 
Rebuigs 
no-fèrncs 100.000 1 
Teixits 200.000 2 
Cautxú 100.000 

assenyal:.lda , responen més als interessos 
dels mateixos fabricants dc vidre (ca lcí 
abundant i barat) que als interessos pú
blics i mediambientals. pel fet d'estar 
o rientats només a l 'obtenció de vid re 
trencat (calcí) en lloc d'ampolles senceres 
(tret dc Pamplona i comarca on s'ha sc
guit el model parisenc d 'Ecobo uteilles
Anred), ja que els dos objectius són com
patibles i desitjables (es recuperen 
anualment més de 60 milions d'ampolle~ 

senceres per ser rentades i rcutilitzades. 
o obstant això, diversos municipis es

panyols han posat en marxa els darrers 
anys nombroses experiències dc recolli
da de paper i cartró, tèxtils, voluminosos, 
amf)ollcs se nc\.! res, p làstics, etc .. però que 
afecten només petites parts de les deixa
lles. Les experiències de RS Integral , de 
tota la brossa , són encara molt escasses i 
e ls ajuntaments més sensibil itza ts que 
desitjarien inic iar aquesta via, mancaran 
de supo rt tècnic, logbtic i econò mic. 
A l nostre país, la primera experiència in
tegral dc HS es realitza a Pamplo na des 
del 1983 per desig del mateix ajuntament. 
Di~senyada i po rtada a la pràctica per 
l'equip interdisciplinari Lorea, aconseguí, 
en tan ~ob ~is mesos de ca mpanya, que 
els veïns sepa ressin en sis fraccions dife
rents ds components dc la brossa per a la 
seva recoll ida posterior. Voluminosos 

78.400 7 • 32.858 . 
1.605.000 41 509.907 

53.000 4 8.339 
1.400.000 4.472.483 

• 75.598 . 
100.000 . 91 .047 
30.000 

. 
19.072 . 

(per al desguàs posterior i la reutilitzac ió), 
paper, cartró, robes i draps (amb recollida 
domici li ii ria i recicla tge posterio r), v idre 
(contenidors per a recuperació d 'ampo
lles i ca lcí combinat amb un sistema de 
recollida domiciliària en centres dc gran 
producció mitjançant el qua l s'obté un 
gran rendiment d 'ampo lla sencera) i, a 
l'últ im, la separació dc la matèria orgàni
ca fermentable (per fer com post) de la 
resta dels inerts (pli\stics. metalls, piles i 
altres). El I 987, s'estenia a tota la comarca 
de Pamplona la recupera ció de vidre 
(amb la instal ·lació d 'una planta de rentat 
d 'ampolles) i la dc voluminosos, i en part 
la dc paper, ca rtró i rèxtils. La participació 
dels veïns fou molt alta , se situà al 75 %1 
estable per a la separació en dues bosses. 
El 1989, l 'Ajuntament de BarcclonJ in ici;} 
al barri dc l:t Trinitat Vella. una experièn
cia de HS Integra l fcm,:a semblant a la de 
Pamplo na i després d 'existir ja a la ciutat 
experiències anteriors de recollides sc
lectives dc voluminosos, paper i ca rtró, 
vidre i fàrmacs caducats. El 1991, s'ha es
tès a dos barris més, Sag rada Famí lia (en 
col ·laboració amb l'!;'uropean RecoL'e1y 
ami Necyc/ing Association, ERPA) i Sants, 
amb bo ns resultats. 
També Madrid, el 1991 , ha iniciat una ex
periència dc I{S I ntcgral al barri de b ciutat 
dels periodistes, mo lt simi lar al model de 
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Pamrlo na. per encà rrec de l':.ijunta
mcnt i desenvolupat per un equ ip con
tractat. Els primers resultab obtinguts són 
c.:xccl·lcnts quant a participació dds veïns. 
En indrets més petits, e l model de Lorea 
s'ha implantat amb notable èx it. com a la 
Mancomunitat de Montc jurra ( avarra) 
gràcies a una bona gestió que ha aconse
guit d evar la participació dels veïns al 
90 o/o en la separació de ducs bosses. 
Tot això indueix a pensa r que la fase 
d 'experimentació en què es t roba la reco
llida selecti,·a integral e:-.t:1 donant bons 
resultats, prou perquè l'Estat central i les 
auto no mies impu lsin dc fo rma subsi
diüria respecte dels ajuntaments. i mit
jançant autèntics p lans d t: HS i reciclatge 
en contacte amb la indústria . aquesta al
ternativa que per lògica, imperatius lc
ga ls, eco lògics i fins i to t econòmics. ha 
d ' imposa r-sc cbvant de la dest rucció dels 
recursos dels residus e 


