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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’anàlisi de la situació dels Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE) al 
Gironès, ha estat elaborat per tres estudiants de Ciències Ambientals a 
l’assignatura Projecte. Aquest vol ser un estudi objectiu per veure la situació 
actual en la que es troben els RAEE: el seu cicle de vida, legislació, 
problemàtica, etc. 
 
La problemàtica actual associada als RAEE ve determinada per les seves 
característiques intrínseques, el seu tamany i complexa estructura dificulta la 
seva recollida, transport i tractament. Per això podem dir que no es gratuïta la 
classificació com a voluminosos dins la recollida selectiva. 
 
Actualment vivim en una societat on la utilització d’aquest aparells està dins la 
vida quotidiana i totes les llars disposen, segons la Unió Europea, d’una mitjana 
d’uns 30 aparells. Els AEE tenen una certa problemàtica associada, una vida 
limitada; més curta que molts productes i si, a més a més, li sumem la constant 
millora tecnològica i l’afany actual de la societat per tenir els aparells més nous 
es converteix en un greu problema. Segons estudis sobre residus de la UE es 
calcula que cada 12 anys la quantitat d’AEE es duplica, magnificant-se el 
problema. 
 
Cal afegir que la càrrega mediambiental deguda a la producció d’AEE excedeix 
de bon tros altres tipus de residus, per exemple, en el cas dels municipals els 
tripliquen. 
 
En la societat actual el concepte de RAEE és desconegut com a tal, però un cop 
explicada la seva definició tothom ja sap a que es refereix aquest acrònim tant 
desconegut, ja que, a qualsevol llar els podem trobar. 
 
Fins ara ens hem trobat amb la problemàtica que els seus usuaris, quan l’aparell 
passa a ser un residu no sap on llençar-lo. La majoria es deixen al costat dels 
contenidors i en molt poques ocasions es porten a la deixalleria (perquè aquesta 
es troba molt lluny o per manca d’informació). A més la població no esta 
conscienciada del perill que comporta la seva incorrecta manipulació. 
 
Aquest estudi tractarà tots els agents implicats en el cicle de vida dels citats 
aparells des de productors, distribuïdors, consumidors, etc. fins a que passen a 
ser pròpiament un residu i els tècnics adequats els tenen que tractar. 
 
 
 
 
 
NOTA: A partir d’aquest moment anomenarem als residus d’aparells elèctrics i 

electrònics com a RAEE que és l’acrònim utilitzat normalment
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2. OBJECTIUS 
 
 

2.1. GENERALS 
 
Com a objectius generals d’aquest projecte s’han plantejat els següents: 
 

- Comprovar la integració en el sistema actual les modificacions que ens 
imposa la nova llei. 
 

- Reformular la gestió actual dels residus. 
Analitzar el sistema actual i mirar les fortaleses i debilitats, intentant trobar 
alternatives: formant a tots els agents implicats i fomentant l’ecodisseny i el 
reciclatge. 

 
 

 
 
2.2. ESPECÍFICS 
 
Com a objectius específics del treball es plantegen els següents: 
 
- Fer un estudi sobre si és necessària la creació d’una nova planta. 
 
-Realització d’una campanya de sensibilització social.  
 
-Proposta de creació d’una planta intermediària de triatge de RAEE per a la 
comarca del Gironès. 
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3. JUSTIFICACIÓ 
 
Actualment ens trobem en una societat de consum i avanços tecnològics molt 
ràpids que ocasiona un cicle de vida molt curt a tots els objectes que ens 
envolten en la nostra vida quotidiana i de la mateixa manera en el cas dels 
electrodomèstics. Aquest constant canvi incentiva a una renovació contínua dels 
aparells provocant un augment del volum d’aquests quan passen a ser residus. 
Tot això causa una greu problemàtica tant a nivell de gestió com de tractaments. 
 
La massiva proliferació d’equips electrònics ha tingut lloc sense que es 
desenvoluparen, al mateix ritme, estratègies d’actuació sobre els residus que es 
generen quan aquests aparells es queden antiquats o arriben a ser simple 
ferralla.  
 
Els AEE contenen compostos tòxics que degraden el medi ambient. Per 
exemple, la majoria dels residus de la línia blanca contenen cadmi, plom, 
mercuri i crom hexavalent; el cristall dels monitors i televisors contenen el 20% 
en pes de plom, metall que també es troba en quantitats significatives en els 
tubs de rajos catòdics junt a altres metalls com el bari. Altres components 
perillosos son els compostos bromats que actuen com a retardants de flama, el 
beril�li de las plaques base i el PVC que conforma las parts plàstiques dels 
ordinadors,  la incineració de la qual genera dioxines. La presència de 
components perillosos, fa que sigui necessari recollir-los de manera selectiva i 
sotmetre’ls a tractaments específics.  
 
Aquests tractaments s’han de reformular constantment degut a la ràpida 
renovació i l’aparició de nous materials.  
 
L’aparició en l’any 2005 de la Directiva 208/2005 vol ser una guia de bones 
pràctiques al llarg de tot el cicle de vida dels RAEE. La Directiva traspassa els 
costos de gestió i tractament dels RAEE dels ens locals als productors intentant 
forçar a l’ecodisseny i seguint el principi de : “qui contamina, paga”. 
 
Quant els RAEE surten de les llars, els podem trobar al costat dels contenidors 
de recollida selectiva o en molt poques ocasions a les deixalleries, ja sigui per 
desconeixement o per la poca sensibilització de la població. 
 
És per això que creiem important la conscienciació social i educació ambiental 
de tot els agents implicats en la problemàtica d’aquests residus i la realització 
d’un estudi per veure les necessitats reals. 
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4. METODOLOGIA 
 
La metodologia que s’ha seguit en aquest treball  s’estructura en tres branques, 
íntimament relacionats i que son dependents unes de les altres. 
 
La primera branca es basa en recopilar tota la informació possible, provinent 
tant d’entitats públiques o privades com de experts implicats en la gestió dels 
RAEE.  
 
Si no es disposa de suficient informació es tindran que realitzar una sèrie 
d’estudis paral�lels per a reforçar la base del projecte. 
 
Aquesta primera branca es complementa amb la segona, que es basa en tota una 
sèrie de visites. Les visites es realitzaran a les diferents plantes de tractament 
existents a Catalunya i a més a més es faran varies entrevistes als diferents 
agents implicats en el cicle dels esmentats aparells. Tot això, a més de 
proporcionar-nos informació ens mostrarà el problema actual existent. 
 
 
Finalment amb tota la informació recopilada i realitzades les visites i 
corresponents entrevistes, elaborarem propostes de millora.  
 
Les propostes es divideixen en tres mòduls: gestió, ecodisseny i possible 
ubicació d’una nova planta de tractament o d’una planta intermediària de RAEE 
al Gironès. 
La gestió tindrà una vessant educativa, de formació; mentre que, l’ecodisseny 
tractarà el tema implicat en l’etapa de producció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
A
n
à
li
si
 d
e
 l
a
 s
it
u
a
ci
ó
 a
ct
u
a
l 
d
e
ls
 R
A
E
E
 a
l 
G
ir
o
n
è
s 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 E
N
D
O
IN
A
 S
L
L
 

  

  
en

d
o

in
a

sl
l@

ya
h

o
o

.e
s 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
1

5
 

  
 

N
O

V
A

 P
L

A
N

T
A

 D
E

 
T

R
A

C
T

A
M

E
N

T
 

 I
n

vi
a
bl

e 
V

ia
bl

e 

V
ol

u
m

 
ex

ce
ss

iu
? 

G
es

to
r 

ex
te

rn
 

A
ju

n
ta

m
en

t 

Q
u
i h

o 
g
es

ti
on

a
? 

U
bi
ca
ci
ó 

D
IS
SE

N
Y
 N
O
V
A
 P
L
A
N
T
A
 D
E
 

T
R
A
C
T
A
M
E
N
S 
O
 P
L
A
N
T
A
 

IN
T
E
R
M
E
D
IÀ
R
IA
 D
E
 R
A
E
E
 

E
d
u
ca
ci
ó 

C
am

p
an
ye
s 

in
fo
rm

at
iv
es
 

T
rí
p
ti
cs
 

E
C
O
D
IS
SE

N
Y
 

C
on

ve
n

is
 d

e 
co

op
er

a
ci

ó 

P
R
O
P
O
S
T
E
S
 

G
E
ST

IÓ
 

P
la
n
ta
 d
el
 P
on
t 
d
e 

V
il
om

ar
a 
i R

oc
af
or
t P
ro
d
u
ct
or
s 

D
is
tr
ib
u
id
or
s E
n
ti
ta
ts
 E
sc
ol
es
 

V
IS
IT
E
S
 

A
N
À
L
IS
I 
D
E
 L
A
 G
E
S
T
IÓ

 D
E
L
S
 R
A
E
E
 

A
R
C
 

C
C
R
 D
ep
ar
ta
m
en
ts
 

eu
ro
p
eu
s 

M
in
is
te
ri
o 
d
e 

In
d
u
st
ri
a 

O
rg
an
is
m
es
 

of
ic
ia
ls
 

T
en

im
 p

ro
u
 

in
fo

rm
a
ci

ó?
 

E
st

u
d
is

 
p
a
ra

l�
le

ls
 

A
ju
n
ta
m
en
t 

In
fo
rm

ac
ió
 

d
e 
re
ci
cl
at
ge
 

R
E
C
O
P
IL
A
C
IÓ

 D
’I
N
F
O
R
M
A
C
IÓ

 

P
ro
d
u
ct
or
s 

D
is
tr
ib
u
ïd
or
s 

4
.1
. 
E
S
Q
U
E
M
A
  

M
E
T
O
D
O
L
Ò
G
IC

 

A
lt

er
n

a
ti

ve
s 

Sí
 

N
o 

N
O

U
S 

E
ST

U
D

IS
 

B
a
la

n
ç 

ec
on

òm
ic

 

P
L

A
N

T
A

 
IN

T
E

R
M

E
D

IÀ
R

IA
 



                                                                                                                                                                
Anàlisi de la situació actual dels RAEE al Gironès                                                     ENDOINA SLL 

 

 

  endoinasll@yahoo.es                                                                                                                         16 

   

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTOL 5: 
 
 

SITUACIÓ DELS RESIDUS A 
LA COMARCA DEL  

GIRONÈS 
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5.SITUACIÓ DELS RESIDUS A LA   
COMARCA DEL GIRONÈS 

 
 
La comarca del Gironès es situa al nord-oest de Catalunya i comprèn una 
superfície de 575,4km2. Es composa de 27 municipis amb un total de 166.079 
habitants (a l’any 2006) i una densitat de població de 288,6 hab/km2. 
 
 

 

Figura 1. Situació geogràfica de la comarca del Gironès respecte Catalunya i la comarca del Gironès amb les seves 
corresponents poblacions. 
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Taula 1. Relació de municipis que componen la comarca del Gironès amb la corresponent                      
població i percentatge. 
 

MUNICIPI Habitants a l’any 
2006 

PERCENTATGE (respecte 
el total de la comarca) 

Aiguaviva 
 

594 0,4 

Bescanó 3.859 2,3 
 

Bordils 1.554 0,9 
 

Campllong 381 0,2 
 

Canet d'Adri 576 0,3 
 

Cassà de la Selva 8.780 5,3 
 

Celrà 3.783 2,3 
 

Cervià de Ter 827 0,5 
 

Flaçà 
 

997 0,6 

Fornells de la Selva 
 

1.890 1,1 

Girona 
 

89.890 54,1 

Juià 
 

318 0,2 

Llagostera 
 

7.062 4,3 

Llambilles 
 

612 0,4 

Madremanya 
 

222 0,1 

Quart 
 

2.637 1,6 

Salt 28.017 16,9 

Sant Andreu Salou 
 

156 0,1 

Sant Gregori 
 

2.951 1,8 

Sant Joan de Mollet 
 

487 0,3 

Sant Jordi Desvalls 
 

632 0,4 

Sant Julià de Ramis 
 

2.656 1,6 

Sant Martí Vell 
 

209 0,1 

Sant Martí de Llémena 
 

520 0,3 

Sarrià de Ter 4.065 2,4 

Vilablareix 
 

2.213 1,3 

Viladasens 
 

191 0,1 

Total Gironès 
 

166.079 100,0 
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Les diferents poblacions gironines (taula 1) s’agrupen per a recollir els seus 
residus en diferents deixalleries repartides per tota la comarca (taula 2), 
facilitant als ciutadans la seva utilització. 

 

Taula 2. Relació de les deixalleries situades a les diferents poblacions de la comarca del Gironès 

DEIXALLERIA MUNICIPIS ADSCRITS 

Celrà 
Celrà, Bordils, Cervià de Ter, Flaçà, Juià, Sant 
Jordi Desvalls, Madremanya, Viladasens, Sant 
Joan de Mollet i Sant Martí Vell 

Cassà de la Selva 
Cassà de la Selva, Llambilles, Campllong, Sant 
Andreu Salou i Fornells de la Selva 

Salt Salt, Aiguaviva i Bescanó 

Sant Gregori Canet d'Adri, Sant Martí de Llémena i Sant 
Gregori 

Comarcal de Sarrià de Ter 
Sarrià de Ter, Girona, Sant Julià de Ramis, 
Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls i 
Viladasens. 

Girona 
 

Girona 

Llagostera Llagostera 

 
A més a més existeix el servei de deixalleria mòbil que és complementari a la 
fixa i el tenim a Bescanó, Flaçà, Fornells de la Selva, Juià, Madremanya, Quart, 
Sant Jordi Desvalls i Sarrià de Ter. 
 
No es diposen de dades sobre la deixalleria de Sant Gregori i la deixalleria 
Comarcal de Sarrià de Ter, perque de la primera l’ARC no publicades les dades i 
la segona s’ha inagurat aquesta primavera.  
Taula 3. Quantitat de població i residus per deixalleria i any. 

DEIXALLERIA 
POBLACIÓ PER 
DEIXALLERIA 

Tones residus/any 
(2005) 

Celrà 9220 412,99 

Cassà de la Selva 11819 477,71 

Salt 32470 809,24 

Sant Gregori 4047 ___ 
Comarcal de Sarrià de 

Ter 28371 
Inaugurada 
recentment 

Girona 
 

69890 2.758,54 

Llagostera 7062 674,95 
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Per veure l’incidència que tenen els RAEE a la comarca hem recollit les dades 
anuals d’algunes de les deixalleries per estudiar-les. En aquest cas a la 
deixalleria de Cassà de la Selva podem observar que la fracció recollida de RAEE 
correspon a fluorescents, electrodomèstics amb CFCs i ferralla electrònica (taula 
4). 
 

Taula 4. Tipus i quantitat de RAEE rebut en l’any 2005 a la deixalleria de Cassà de la Selva. 

Municipi Fluorescents 
Electrodomèstics 

amb CFCs 
Ferralla 

Electrònica 
CASSÀ DE LA 

SELVA 
0,1125 1,875 14,9565 

CAMPLLONG 0,0045 0,075 0,59826 

SANT ANDREU 
SALOU 0,0015 0,025 0,19942 

FORNELLS DE 
LA SELVA 

0,024 0,4 3,19072 

LLAMBILLES 0,0075 0,125 0,9971 

 
 
Es pot observar notablement com la ferralla electrònica és el residu que més 
volum ocupa de RAEE. 
 

Deixalleria de Cassà de la Selva

0

5

10

15

20

CASSÀ DE LA
SELVA

CAMPLLONG SANT ANDREU
SALOU

FORNELLS DE LA
SELVA

LLAMBILLES

Municipis

T
o

n
e
s

Fluorescents Electrodomèstics amb CFC's Ferralla electrònica

 
Gràfic 1. Tones dels diferents RAEE recollits a la deixalleria de Cassà de la Selva l’any 2005. 
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Per altra banda hem sumat el total de RAEE de la deixalleria per poder-ho comparar 

amb el total de residus de tot tipus que va recollir la deixalleria durant l’any 2005 

 

Taula 5. Tones de RAEE i tones de residus totals durant l’any 2005 a la deixalleria de Cassà de la Selva. 

Municipi Tones totals de residus Total tones RAEE 
CASSÀ DE LA SELVA 20,9805 16,944 

CAMPLLONG 0,83922 0,67776 
SANT ANDREU SALOU 0,27974 0,22592 

FORNELLS DE LA 
SELVA 

4,47584 3,61472 

LLAMBILLES 1,3987 1,1296 
 

 

En aquest cas els RAEE suposen el 80’6% del total de residus recollits a la deixalleria a 

l’any 2005.Veiem, per tant, que el seu volum és molt elevat i que ho podem considerar 

un problema real a la comarca estudiada. 
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Gràfic 2. Tones RAEE respecte les tones total de residus a la Deixalleria de Cassà de la Selva l’any 2005. 

 

 

Per a més informació sobre dades de les deixalleries de Cerlà i Salt veure l’annex 1. 



                                                                                                                                                                
Anàlisi de la situació actual dels RAEE al Gironès                                                     ENDOINA SLL 

 

 

  endoinasll@yahoo.es                                                                                                                         22 

   

 
 
 
 

 
 

CAPÍTOL 6: 
 
 

ELS RESIDUS D’APARELLS 
ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS 

(RAEE) 
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6.ELS RESIDUS D’APARELLS 
ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS 

 
6.1. QUÈ ENTEM PER RAEE? 
 
Segons el Reial Decret 208/2005 es defineix: 
 
Aparells Elèctrics i Electrònics(AEE): Aparells que necessiten per 
funcionar corrent elèctrica o camps electromagnètics, destinats a ser utilitzats 
amb una tensió nominal no superior a 1000 V en corrent alterna i 1500 V en 
corrent contínua, i els aparells necessaris per generar, transmetre i mesurar 
aquests corrents i camps. 
 
Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE):Aparells elèctrics i  
electrònics,els seus materials, components, consumibles i subconjunts que es 
componen, procedents tant de llars particulars com d’usos professionals, a 
partir dels moment en que passin a ser residus.  
 
 

6.2. CATEGORIES 
 
Els RAEE es classifiquen en 10 categories segons les seves característiques 
diferencials, sobretot pels materials que els composen. 

 

Taula 6. A la següent taula observem les diferents categories dels RAEE. 

1 Grans electrodomèstics 6 Eines elèctriques i electròniques 

2 Petits electrodomèstics 7 Joguines i equips esportius o                                  
de temps lliure 

3 Equips d’informàtica i 
telecomunicacions 8 Aparells mèdics 

4 Aparells electrònics de 
consum 

9 Instruments de vigilància i control 

5 Aparells d’enllumenat 10 Màquines expenedores 
 
 
Aquests aparells es caracteritzen per: 
 
-La seva heterogeneïtat 
-Una gran dispersió geogràfica 
-Ocupar un gran volum 
-Contindre residus perillosos (cadmi, plom, crom hexavalent i mercuri) 
-Ser font de recursos pel seu contingut en metalls fèrrics i no fèrrics. 
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Podem veure els diferents tipus de RAEE que entren a les plantes de reciclatge 
especialitzades. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6.3. CLASSIFICACIÓ DELS RAEE 
 
Els residus tecnològics es classifiquen en tres grans grups segons la Directiva 
2002/96/CE de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE) dins dels 
quals es troben els electrodomèstics de línia blanca: 
 

• Línia blanca: Electrodomèstics relacionats amb les tasques 
domèstiques de conservació i de preparació d’aliments i condicionament 
tèrmic (frigorífics, rentaplats, rentadores, forns, cuines, microones,...). 

 
• Línia marró: Aparells audiovisuals de ús domèstic (televisors, equips 

de música, vídeos,...). 
 

• Línia grisa: Equips utilitzats en la tecnologia de la informació i aparells 
de telecomunicació (equips informàtics i telèfons mòbils). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2. Tipus de RAEE tractats a les diferents plantes de tractament 
provinents de deixalleries i clients industrials. Font: ARC (2005) 
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6.4. LEGISLACIÓ  
 
Durant anys els RAEE s’han convertit en una de les fraccions més importants 
tant pel volum com per la seva perillositat (metalls pesants i altres substàncies 
tòxiques) dins la brossa domèstica. Fins a fa poc no hi havia cap eina de 
regulació que especifiqués de manera clara el finançament de la seva gestió que 
es realitzava conjuntament amb altres residus perillosos (veure annex 2). 
 
Legislació europea 
 
-  La Directiva 2002/95/CE del Parlament Europeu i del Consell del 27 de gener 
de 2003 sobre la restricció en la utilització de determinades substàncies 
perilloses en aparells elèctrics i electrònics. S’anomena Directiva RoHs. 
Restringeix l’ús de Plom (PB), Cadmi (DC), Mercuri (Hg), Crom hexavalent 
(Cr6+), Polibromobifenils (PBBs) i els èters de polibromobifenils (PBDEs). 

 
-  Directiva 2002/96/CE del Parlament Europeu i del Consell del 27 de gener de 
2003(modificada per la Directiva 2003/108/CE) sobre residus d’aparells 
elèctrics i electrònics. Amb l’objectiu de reduir la quantitat d’aquest residus i 
perillositat dels seus components, fomentar la reutilització dels aparells i la 
valorització i determinar una gestió adequada. 

  
-  Norma UNE-EN 50419:2005 sobre el marcat d’equips elèctrics i electrònics: 
prevenció, reutilització i reciclat de residus. 

 
 

Legislació estatal 
 
-  La llei 10/1998 de Residus és un primer intent de reduir aquests compostos. 
 
-  Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i 
la gestió dels seus residus. En aquest es defineix als productors com als 
responsables en la gestió dels RAEE. Aquest va entrar en vigor el 13 d’agost del 
2005. 

 
 
Legislació catalana 
 
-  Llei 6/93, de 15 de juliol, reguladora de residus. L’objectiu és buscar una 
gestió de residus d’alt nivell de protecció del medi ambient que millori a més la 
qualitat de vida. Inclou el tractament de :  

  
-Els frigorífics i altres aparells que continguin CFC 

 -Les piles 
 -Els fluorescents, les llum de vapor de mercuri. 
 -Els olis minerals. 
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6.5. INCIDÈNCIA 
 
L’electrònica i les comunicacions és un dels sectors industrials  que més ha 
creixement ha experimentat en la última dècada. Aquest espectacular 
creixement del sector ha provocat que els Residus d’ Aparells Elèctrics i 
Electrònics (RAEE) sigui el flux amb major ràtio de creixement en els últims 
anys. Segons estimacions de la Comissió Europea, s’ha estimat que cada ciutadà 
de la Unió Europea produeix una mitjana de 14 Kg/any. 
 
Aquesta gran quantitat de residus, en l’àmbit de la Unió Europea pot suposar en 
un any uns 7,4 milions de tones (el 4% de residus generats a Europa) 
 
Espanya produeix 240.000 tones/any (ràtio de 2,75kg/hab.any) 
 
 
Taula 7. Principals comunitats autònomes  productores d’AEE. Font: INE (Visiona General-06-Economia 
Espanyola) Dades enquesta industrials de productes, any 2004)  
 

PRODUCCIÓ  DE MATERIAL ELÈCTRIC I ELECTRÒNIC 

Comunitat Autònoma Ingressos d’explotació 
(mils d‘euros) 

Percentatge 

Catalunya 5.802.218 37,65 
Madrid 1.697.575 11,01 
País Basc 1.325.142 8,60 
Navarra 1.065.263 6,91 
 
Podem observar a la taula 7 que Catalunya és una de les comunitat autònomes 
amb majors ingressos per producció d’AEE de l’Estat Espanyol 
 
 
 
Taula 8. Consum dels diferents electrodomèstics a l’Estat Espanyol. Font: ANFEL ( Visión General-06- 
Economía Española). Dades: Estadístiques industrials, any 2005.   
 

CONSUM D’ELECTRODOMÈSTICS 
Productes 2002 2003 2004 
Rentadores 1.578.100 1.654.300 1.829.400 
Rentavaixelles 688.900 749.000 834.600 
Secadores 680.800 410.600 431.000 
Frigorífics 1.509.100 1.680.500 1.804.900 
Congeladors 308.800 340.400 383.800 
Cuines/forns 185.900 173.500 175.500 
Vitroceràmiques 1.242.900 1.253.200 1.416.000 
Forns 933.800 964.600 1.082.600 
 
 
Com podem veure en la taula 8 els electrodomèstics que més es compren son 
rentadores i frigorífics, aquest fet és bastant lògic, ja que, son aparells per cobrir 
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necessitats bàsiques. En canvi vitroceràmiques i rentavaixelles que no son 
elements bàsics de la vida quotidiana també presenten un elevat nombre 
respecte a la resta. 
 
 
Taula 9. Equipaments elèctrics i electrònics majoritaris a les llars catalanes. Font: Estudio General de 
Medios (EGM). Dades acumulades de Febrer a Novembre 2005. (Sociedad-06- Economía Española). 

EQUIPAMENT A LES LLARS PER COMUNITATS AUTÒNOMES           
( 2005) 

Població Catalunya 5.921 ( en 
milers) 

Catalunya 16 (%) 
respecte el total de 
l’Estat Espanyol 

Equipaments En milers Percentatge respecte 
el total 

Ordinador personal 49,1 18,1 
Viceconsola 27 17,2 
Televisió 99,6 16,7 
Telèfon 98,9 16,8 
Ràdio 95,5 16,7 

 
La tendència general és que la quantitat mitjana teòrica de RAEE a Europa es 
situa dins del rang de 12-20 kg/hab./any i a Espanya estaria en uns 14 
kg/hab./any (Plan Nacional de Residuos Especiales). 
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6.6. PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  
 

Segons l’Oficina Ambiental Europea el 90% dels residus electrònics s’envia 
directament als abocadors o s’abandona. Els metalls pesats i components 
perillosos presents en els RAEE contaminen l’atmosfera i l’aigua, creant un 
seriòs problema no sols per al medi ambient sino també per a la salut pública. 
Podem dir que el problema dels residus dels RAEE té un abast mundial. 
 

Cada any als EEUU es llença barrejat amb el RSU al voltant de 650 milions de 
làmpades fluorescents, com a conseqüència d’aquest inadequat sistema, 
s’envien 20.000 kg de mercuri al medi.  
 
 
L’elevada heterogeneïtat entre les diferents comunitats autònomes amb 
quantitats molt diverses de residus entre elles provoca un desenvolupament 
desigual de la gestió i la lesgislació. Seria necesari harmonitzar la gestió dels 
RAEE a nivell de l’Estat Espanyol. 
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6.7. ALTRES PROGRAMES  
 

6.7.1. PROGRAMES ANTERIORS 
 
Quan la CEE va redactar la Directiva 2002/95/CE, alguns productors van 
començar a prendre mesures per preparar-se per la seva entrada en vigor. 
Alguns d’ells van unir-se per poder realitzar tasques de gestió dels RAEE que 
produïen, sent més fàcil i econòmic per tots ells; una de les associacions és la 
ERP (European Recycling Platform) que la conformen HP, Toshiba, Sony, 
Braun i Electrolux). Amb l’entrada en vigor d’aquesta directiva, molts 
productors van veure la solució en el transport d’aquests residus cap als païssos 
en vies en desenvolupament, però gràcies a la modificació d’aquesta Directiva és 
va restringir l’ús de substàncies tòxiques en la producció d’aquests aparells i va 
regular el trànsit de residus cap a països en vies de desenvolupament. 
 
Al 2007, s’esgotava el termini màxim de la transposició de la Directiva 
2002/96/CEE, però des de molt abans, les administracions públiques han 
realitzat proves pilots, programes i campanyes referides a aquests residus. 
  
En aquest apartat es faran dos subapartats on en el primer es comentaran les 
mesures preses fora d’Espanya, i en el segons dins del país. 
 
 

 6.7.2. PANORAMA INTERNACIONAL 
 
En diversos països europeus es van definir normatives nacionals i es van 
organitzar sistemes de gestió pels RAEE. Aquests sistemes moltes vegades 
venen definits per la filosofia mediambiental de cada país, així que, amb 
l’entrada en vigor de la  Directiva Europea, ha calgut que alguns d’aquests 
països modifiquessin aquests sistemes per tal d’adaptar-se a la nova legislació. 
 
Després de descriure els sistemes específics de cada país exposat, es realitzarà 
un petit anàlisis per observar les diferències i similituds entre els diferents 
sistemes de gestió instaurats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la 
Directiva. 
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ANÀLISIS COMPARATIVES 
 
Realitzarem les comparacions entre els sistemes de gestió dels RAEE dels països 
descrits anteriorment, amb excepció d’alemanya, per la gran diferència respecte 
a la resta. Per tal de realitzar un anàlisis comparatiu ordenat, aquest es 
subdividirà en diferents apartats: 
 

1. DEFINICIÓ D’OBJECTIUS 
 
Es pot diferenciar entre: 
 
Objectius qualitatius: 
 

- A Dinamarca, es parla d’un Tractament ecològic perquè el seu sistema 
de gestió de residus inclou la prevenció, recollida i el tractament dels 
RAEE, independentment de l’origen (industrial, comercial o particular). 

- A Noruega, es parla d’un Tractament adequat a la legislació perquè 
té l’única normativa que obliga a complir un objectiu. 

- A Suècia i Suïssa es parla d’un Tractament màxim, ja que, s’intenta 
que arribin el mínim nombre possible de RAEE sense tractar als 
abocadors o les incineradores. 

- Als Països Baixos cal destacar la Prohibició d’incinerar els 
productes que s’hagin recollit de manera selectiva. 

- A Bèlgica cal destacar l’interès en la Reutilització que queda vigent 
per la separació entre els aparells reutilitzables i els que no. 

- A Alemanya, es podria descriure els sistema de recollida sota la frase 
“Qui contamina paga” per l’obligació que els fabricants/importadors 
gestionin els RAEE que han produït. 
 

 
Objectius quantitatius: 
 
 Noruega és l’únic país que estableix una fita quantitativa en la recuperació 
de RAEE,del 80%, amb una data límit de l’1 de Juliol del 2004. En altres 
països s’estableixen objectius quantitatius, però no del RAEE en general: 
 
- A Dinamarca, es proposen recollir com a mínim el 90% de la quantitat 
total de neveres rebutjades, perquè rebin un tractament ecològic (existeix 
un acord entre el Ministeri de Medi Ambient i Energia i les Associacions 
més importants del sector). 

- A Bèlgica, la legislació demana el compliment d’objectius quantitatius en 
referència als metalls fèrrics, metalls no fèrrics i plàstics, i només en 
algunes de les categories en les s’ han dividit els RAEE. 

- Als Països Baixos, els objectius establerts només es refereixen a uns 
quants tipus de RAEE (aquests, han estat definits mitjançant un acord 
entre el Ministeri de Medi Ambient, les autoritats municipals i els 
fabricants/importadors). 
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Cal comentar que a la paraula  reciclar cada país li associa un significat 
diferent. Per exemple, a Noruega inclou reutilitzar, reciclar el material i 
recuperar l’energia, en canvi, als Països Baixos els elements reciclats 
s’avaluen com aquells que no finalitzen el seu cicle a un abocador o a una 
incineradora. 
 
 

2. SITUACIÓ DE LA REUTILITZACIÓ 
 

Els sistemes de reutilització està directament relacionats amb la normativa : 
 
- A Noruega: els AEE reutilitzats en la seva forma i per a la seva funció 

original no es consideraran residus, ni seran de l’àmbit d’aplicació de la 
normativa referent als RAEE. 

- A Suïssa: la normativa dona una gran importància a la xarxa de 
minoristes com a eina de recuperació d’aquells elements reutilitzables. 

- A Suècia: a partir de la normativa o del sistema establert, no s’observa 
que hi hagi cap interès per la reutilització (només es tracta el reciclatge). 

- A Bèlgica: després de la recol�lecció, existeix una primera fase de 
classificació entre elements reutilitzables i els que no; aquesta acció es 
realitza mitjançant empreses socials o altres tipus de companyies. 

- Als Països Baixos es descarta la reutilització d’aparells de refrigeració i 
congelació que continguin CFC de HCFC. 

- A Alemanya: no s’observa que hi hagi cap interès per la reutilització 
(només es tracta el reciclatge). 

 
 
3. FUNCIÓ DELS DIFERENTES AGENTS EN LA GESTIÓ DELS 

RAEE 
 

A excepció de Noruega i Suècia (on el sistema de gestió recau bàsicament en 
els minoristes i distribuïdors), tots els països exposats han desenvolupat un 
sistema de gestió mixta on la recollida dels RAEE i l’emmagatzematge es 
gestionat per les autoritats locals, i el reciclatge i tractament pels productors. 
En els sistemes de gestió mixta, els ajuntaments organitzen la recollida dels 
RAEE generats per particulars (i en alguns casos per empreses), la gestió 
dels punts de recollida i dels contenidors, així com el transport cap a aquests 
punts. 
 
La funció dels minoristes i distribuïdors varia molt en funció dels països: 
 
- A Suïssa, els minoristes s’encarreguen d’avaluar la possible reutilització 

dels aparells rebutjats (el govern els considera especialistes per 
determinar la possible reparació o reciclatge dels RAEE que els hi 
arriben). 
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- A Noruega, els minoristes i distribuïdors estan obligats per llei a rebre els 
RAEE i classificar-los. 

- Als Països Baixos, l’Associació holandesa per l’eliminació de productes 
amb components metàl�lics i elèctrics o “Metalectro” utilitza el sistema 
NVMP (com el-Retur a Noruega, veure annex 3), incentiva als minoristes 
econòmicament (per suplir així els costos de manipulació derivats de la 
devolució dels RAEE). Els minoristes/distribuïdors recullen el 13% dels 
RAEE recuperats.  

- A Alemanya no es dona un especial interès en el paper que desenvolupen 
els minoristes/distribuïdors, de fet, no estan obligats a acceptar els 
RAEE. Si els accepten poden cobrar per aquest servei, ja que, al portar-ho 
als punts de recollida, l’autoritat local no els compensarà. 

- A Bèlgica, el 80% dels punts de recollida, els conformen els punts de 
venta, tot i que només reben el 25% del RAEE que es recupera (el 15% els 
minoristes/distribuïdors, i el 10% empreses o entitats socials). 

- A Bèlgica i els Països Baixos, els minoristes poden accedir a les plantes de 
reciclatge i estacions de transferència regionals (ETR) buscant petites 
quantitats de RAEE (molt típic d’entitats socials). 

-  
 
4. MÈTODES DE FINANCIACIÓ I COST DELS SISTEMES 

 
En referència al finançament dels sistemes de recollida, classificació i punts 
de recollida dels sistemes de gestió exposats, es financen mitjançant: 
 

- tributació municipal per les infraestructures de recollida 
- taxes sobre el PVP del producte per les despeses de classificació (la taxa 
recau directament sobre el consumidor). 

 
En referència a la financiació del reciclatge i eliminació dels RAEE, existeix 
diversificació d’actuacions: 
 

- A Dinamarca tot el sistema de reciclatge i eliminació dels RAEE el 
finança les administracions públiques (en particular, els consistoris). 

- A Suïssa i Bèlgica ho fan els consumidors mitjançant unes taxes (aquestes 
serveixen per finançar tot el sistema complert dels RAEE). 

- A la resta, ho financen els productors, tot i que indirectament ho fan els 
consumidors perque repercuteix en el preu final de mercat. 
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Aquest fet, no coincideix amb els responsables de la gestió dels RAEE, tal i 
com podem observar en la següent taula: 
Taula 10. Recollida i punts de reciclatge en els diferents països estudiats. 

RECOLLIDA, CLASSIFICACIÓ I 
PUNTS DE RECOLLIDA 

PUNTS DE RECICLATGE PAÏSOS 
ESTUDIATS 

GESTIÓ FINANCIACIÓ GESTIÓ FINANCIACIÓ 
Dinamarca Ajuntament Ajuntament Ajuntament Ajuntament 
Països 
Baixos/Suècia 

Ajuntament 
Prod.(si volen)/ 
Ajuntament 

Productors Productors 

Noruega 
Ajuntament 
Distr./Min. 

Ajuntament 
Distr./Min. Productors Productors 

Suïssa  Prod./Min. Consumidors Productors Consumidors 
Bèlgica Ajuntament/Min. Consumidors Productors Consumidors 
Alemanya Ajuntament Ajuntament Productors Productors 
 
A Bèlgica, Suïssa i Països Baixos, les despeses de recollida, són sufragades en 
major o menor grau pels productors a través d’acords amb les autoritats 
locals i regionals. Els productors financen part de les instal�lacions 
municipals (proporcionant contenidors específics,...), o part de les despeses 
de transport dels RAEE des dels punts de recollida municipal fins a les 
estacions de transferència regionals o ETR (com passa als Països Baixos). 
  
Tal com s’ha mencionat, una part del sistema sempre el paga l’usuari a través 
de taxes sobre el preu final del producte. En alguns casos s’utilitzen per la 
fase de recollida, classificació, punts de recollida i transport cap a aquests 
punts; en altres, són taxes per finançar el reciclatge i eliminació dels RAEE, 
tot i que en principi ho han de pagar els productors, o ho gestionen els 
sistemes de gestió d’aquests. 
 
 
TAXES DE RECICLATGE 
 
Si s’observen les taxes de reciclatge als diferents sistemes, es pot veure que a 
Suïssa, la part finançada pel consumidor és més elevada que a la resta (a 
Suïssa els productors creen els seus propis sistemes de gestió); en canvi, als 
Països Baixos, el consumidor suporta la part més petita en comparació amb 
la resta de sistema (en aquest país, les ALR o autoritats locals i regionals 
estableixen per llei la seva xarxa de punts de recollida i ETR a disposició dels 
fabricants). En el següent exemple, es poden comparar diferents elements 
amb les taxes de reciclatge del 2003 i amb IVA inclòs: 
 
 Taula 11. Taxes de reciclatge en diferents productes als països estudiats. 

TIPUS DE 
PRODUCTE 

BÈLGICA 
(RECUPEL) 

P.BAIXOS 
(NVMP) 

SUÈCIA 
(El 
Kretsen) 

SUÏSSA 
(SWICO/SENS) 

Rentadora 10,00 € 5,00 €  9,33 € 17,06 € 
Cafetera 1,00 € 1,00 €  0,44 €  0,68 € 
Televisor 11,00 € 8,00 €  8,80 € 10,24 € 
Aparells de 
refrigeració 

20,00 € 17,00 € 26,40 € 27,30 € 
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TRANSPARÈNCIA DE LES TAXES DE RECICLATGE 
 
A Suècia, ha de venir especificat a la factura de la compra dels elements, 
aquella referida a les despeses de gestió. En canvi, a Noruega, és el 
distribuïdor qui decideix si mostra o no la taxa (el 70% opta per fer-la 
visible). La resta de països obliguen a una taxa invisible, tot i conèixer la seva 
existència. 
 

 
FINANCIACIÓ DELS RESIDUS FUTURS 
 
En tots els sistemes descrits, amb excepció del productor ICT-Milieu dels 
Països Baixos i Alemanya, les organitzacions de productors presenten 
sistemes de gestió dels RAEE col�lectiva. En tots dos països, la financiació 
del sistema de gestió era individualitzada per cada productor, però al 2003, 
ICT-Milieu va canviar la seva estratègia, per un sistema col�lectiu. En 
general, no existeix res plantejat de les responsabilitats individuals dels 
productors en la financiació dels residus futurs.  
 
 

5. RESULTATS 
 
La comparació dels resultats obtinguts no és la més adequada, ja que, l’èxit o 
fracàs dels diferents sistemes nacionals depèn de molts factors addicionals 
com l’antiguitat, sobre quins aparells està basada la normativa, la logística 
existent, la zona geogràfica, la conscienciació ecològica,..... Tot i així, es 
realitzarà la comparativa per obtenir una idea del sistema que presenta els 
millors resultats: 
  

Taula 12. Comparació de resultats obtinguts dels diferents sistemes dels països estudiats. 

 BÈLGICA P.BAIXOS  SUÈCIA ALEMANYA SUISSA  NORUEGA 
Índex de 
recollida 
(pes/habitant) 

3,5 kg 
(2002) 

4,13 kg 
(2000) 

7 kg 
(2001) 

24,24 kg 
(2001) 

8 kg 
(2002) 

7,9 kg 
(2001-02) 

Origen dels 
RAEE Part. Part. Part./Altres Part./Altres Part./Altres Part. 

 
Podem veure, que Alemanya és el país on l’índex de recollida és més 
elevat(24,24kg) per contra de Bèlgica (amb 3,5kg) provinents tant de 
particulars (Part.) com d’altres origens. 
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6.7.3.PANORAMA ESTATAL  
 
En aquesta secció, no només es descriuran els sistemes de gestió anteriors a 
l’aplicació de la Directiva dels RAEE, sinó que s’exposaran diversos programes 
paral�lels al sistema de gestió dels RAEE, que s’han dut a terme de manera 
paral�lela a aquests. Aquests sistemes de gestió i programes alternatius 
s’exposaran en fitxes descriptives per algunes de les comunitats autònomes 
(CCAA) de l’Estat (veure annex 3). 
 
Després de descriure els sistemes específics i programes annexos de les 
diferents CCAA, es realitzarà un petit anàlisis. 
 
 
FITXES DESCRIPTIVES ESTATALS 
 
A continuació trobem la descripció de programes estatals, les fitxes 
corresponents es trobem a l’annex 3. 
 
1. A NIVELL DEL PAÍS VASC 

 
En aquesta comunitat autònoma (CCAA) es van realitzar diversos programes 
anteriors a l’entrada en vigor de la Directiva 2002/96/CE de gestió dels 
RAEE. Però, en aquest apartat, només es comentaran 3 d’aquestes 
actuacions, una referida a un programa de caràcter social, una altre referida 
al programa de recollida i reciclatge de microelectrònica i de línea marró, i 
l’altre de la millora de gestió en els abocadors. 
 
 
A) EXPERIÈNCIA DE RECOLLIDA I RECICLATGE DE 

MICROELECTRÒNICA I DE LÍNEA MARRÓ. 
 
Abans d’instaurar aquest programa a la CCAA, es va realitzar una prova 
pilot a Bilbao l’any 1994 (veure taula 13). En aquest programa, l’empresa 
distribuïdora escollida recollia gratuïtament els aparells referits i 
l’ajuntament, a través de la seva empresa de recollida, els transportava 
cap al centre de reciclatge; un cop allà, primer es separaven i es 
gestionaven els elements perillosos, i després amb el que restava, es 
triturava i es separaven les fraccions valoritzables (coure,...).  
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Taula 13. Fitxa de la prova pilot de recollida i reciclatge realitzada a Bilbao 1994. 

FITXA DESCRIPTIVA DE LA PROVA PILOT DE RECOLLIDA I RECICLATGE 
DE MICROELECTRÒNICA I LÍNEA MARRÓ 

EMPRESA 
RECICLADORA 

Indumental Recycling  

ENTITA LOCAL  Ajuntament de Bilbao 

EMPRESA DE 
RECOLLIDA DE 
L’ENTITAT LOCAL 

FCC 

EMPRESA 
DISTRIBUIDORA Eroski s.coop 

OBJECTIU 

Recollida selectiva i reciclatge dels aparells pertanyents a la 
categories 2,3 i 4 de l’Annex IA de la Directiva RAEE 
2002/96/CE (televisors, equips Hi-Fi, vídeos i 
videocàmeres, petits electrodomèstics, ordinadors 
personals, impressores i equips informàtics).  

 
Finalment, al 1997 es va decidir ampliar aquest programa a tot el País 
Basc. Degut a l’ampliació del programa, es va haver de modificar 
parcialment el sistema de recollida, i com a conseqüència de l’ampliació, 
es va haver d’adaptar el sistema de recollida i transport. 

 
 
 

B) PROGRAMA DE CARÀCTER SOCIAL. 
 
En aquest apartat, es descriurà un projecte presentat per una empresa 
de caràcter social, Emaús, i el resultat obtingut amb la seva aplicació: 

 

Aquest projecte es va dur a terme a la comarca de Bidasoa a l’octubre de 
1997. Cal dir que aquesta comarca no presentava cap abocador, ni tenia cap 
política de reaprofitament i reutilització de voluminosos; aquest fet, va 
afavorir a la bona resposta obtinguda per part de la població. En aquest 
projecte, Emaús va col�laborar amb les institucions locals i altres 
organitzacions, així que es va promoure la inserció de col�lectius 
desafavorits a determinades empreses, alhora que es va millorar la gestió 
ambiental. 
 
A partir d’aquesta pràctica es van aconseguir: 

• Crear expectatives en altres zones geogràfiques que presenten tantes 
dificultats com ho presentava aquesta. 

• Resoldre les necessitats bàsiques de les persones contractades i ajudar-
los en la inserció laboral. 

• Permetre un accés d’aquest col�lectiu de treball cap a altres (aquest 
projecte serviria com a una estructura “pont”). 
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C) DIPÒSIT ALTERNATIU DE RESIDUS (DAR) i TAXES 

D’ABOCAMENT DISSUASÒRIES  
 
Aquest programa es va dur a terme a la mancomunitat de San Marcos, 
que presenta dos abocadors dins del seu territori. L’abocament excessiu 
d’elements recuperables i reciclables a l’abocador va provocar la 
necessitat d’establir un sistema de gestió que fomentés la recuperació 
d’aquests. Bàsicament, es van dur dos propostes paral�leles: 
 

- DAR (Dipòsit Alternatiu de Residus): en els dos abocadors s’han 
habilitat zones per rebre els residus prèviament seleccionats pels 
usuaris de l’abocador (tant a l’abocador de San Marcos, com a 
l’Aizmedi es van instal�lar contenidors/gàbies de 30 m3 i es van 
delimitar àrees específiques). La necessitat de separació recau en el 
caràcter revaloritzable d’aquests, o en el contingut de contaminants 
presents. Segons el tipus d’ aparells que arriben (pertanyents a la 
línea blanca, la línea marró o gris, o als voluminosos), es poden 
observar diferències en la seva gestió: 

 
 

-  “Tasa Disuasoria de Vertido”: per incentivar la separació es 
crea un sistema de taxes relacionades amb els sistema càstig-premi. 
Així es pot observar un sistema de bonificació per la: 
 

  Fusta: es redueix la taxa d’abocament molt per sota de la resta, 
sempre i quan, el productor realitzi una separació prèvia i ho 
dipositi als espais senyalitzats per aquesta. A partir del 2002, es 
passa de la reducció a la gratuïtat.  
 
  Cartró: totalment gratuït si es separa de manera prèvia i s’aboca 
als espais destinats a aquest residu. 
 

En el cas d’abocar elements reciclables juntament amb la resta, es 
penalitzarà amb una taxa més elevada (existeixen categories que 
inclouen aquests abocaments “mixtes”, on el valor de les taxa es molt 
superior a la resta). 

 
 
 
2. A NIVELL DE NAVARRA 

 
En aquesta comunitat autònoma existeix un sistema mixte de recollida, 
format pels serveis de recollida municipal i els serveis d’empreses de caràcter 
social. En concret, a Navarra, 7 mancomunitats d’ajuntament navarresos 
reben els serveis prestats per  la Fundación Traperos de Emaús. 
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3. A NIVELL DE MALLORCA 
 
A la illa de Mallorca existeix un sistema mixte de recollida, format pels 
serveis de recollida municipal i els serveis d’empreses de caràcter social. En 
aquest apartat parlarem d’unes empreses socials, i una delegació d’aquesta 
que s’encarreguen parcialment de la recollida i reciclatge dels residus 
municipals: la Fundació Deixalles, i la Fundació Deixalles Sóller.. 
 

 
 

 

4. A NIVELL D’ANDALUSIA 
 
A la CCAA d’Andalusia es van realitzar tres actuacions anteriors a l’aplicació 
de la Directiva Europea dels RAEE. En un principi es va realitzar una 
campanya de recollida selectiva dels RAEE (fou una prova pilot), a 
continuació es va crear una normativa sobre el RAEE (el Decret 
257/2003), i finalment, es va construir i posar en marxa una planta de 
tractament per aquests residus. 

   
PLANTA DE TRACTAMENT DE RAEE 
 
A la comunitat d’Andalusia es van construir dos plantes de tractament, 
abans de l’entrada en vigor de la Directiva: la planta de residus 
voluminosos i tecnològics d’Albox (Almeria), i la planta de 
tractament de RAEEs a Aznalcóllar (Sevilla). Les fitxes de descripció 
de les plantes les trobem a l’annex 3. 

 
 
 

 

5. A NIVELL CATALÀ 
 
Els antecedents de Catalunya sobre la gestió dels RAEE, comencen amb 
l’aprovació de la Llei 6/93 de Residus. Gràcies a aquesta, la Generalitat va 
declarar com a servei públic: 
 
     - el tractament dels frigorífics i altres aparells amb CFC,  
     - i els fluorescents i làmpades de mercuri, entre altres. 
 
Al 1995, es va inaugurar la planta de tractament de frigorífics amb CFC al 
Pont de Vilomara i Rocafort; i al 1998, la planta de tractament de les piles i 
els fluorescents al mateix municipi (veure annex 4). 
 
Una mica més tard, el 6 d’abril del 2001, la ARC (Agència de Residus de 
Catalunya), fa pública la convocatòria de selecció per l’empresa explotadora 
de la planta de valorització de RAEEs d’origen domèstic, situada també al 
Pont de Vilomara i Rocafort. 
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A continuació es presentaran una breu descripció d’aquestes plantes (amb 
les seves corresponents fitxes a l’annex 3), del tractament que es realitza i de 
l’empresa explotadora. 
 
 
A) PLANTA DE TRACTAMENT I RECICLATGE DE FRIGORÍFICS 

 
Veure fitxa a l’annex 3. 

 
 

B) ALTRES PROGRAMES ANTERIORS A L’APLICACIÓ DE LA 
DIRECTIVA: 
 
Existeixen diversos programes per la reutilització, recollida i reciclatge 
d’elements pertanyents als RAEE: 
 

- SISOSCAT (Societat de la Informació Solidària i Sostenible de 
Catalunya): Amb l’objectiu de fomentar la solidaritat, la cooperació i el 
desenvolupament, promovent l’accés a la Societat de la Informació i a les 
noves tecnologies d’aquells sectors socials més desafavorits, el 24 d’abril 
del 2003 es crea aquesta societat.  
Aquesta societat dedica els seus esforços a la obtenció de material 
informàtic rebutjat, perquè pugui ser reutilitzat per entitats socials sense 
capacitat de compra (encara que s’hagi de reparar). Les empreses poden 
col�laborar donant els seus equips informàtics o amb aportacions 
econòmiques. 
Aquesta empresa va ser creada per l’antic Departament de Benestar 
Social i Família, el Departament d’universitats, Investigació i Societat de 
la Informació, el Departament de Medi Ambient i Habitatge, el 
Departament de Treball, Indústria i Turisme, LOCALRET i l’associació 
Catalana d’enginyers de Telecomunicacions. 
 

- Proves pilot de recollida de RAEE des del centres de 
distribució: aquestes campanyes de recollida estaven finançades pels 
distribuïdors i es duien a terme en diferents establiments. A més estava 
supervisada per l’AETIC (Associación de Empresas de Electrónica, 
Tecnologias de la Información y Telecomunicación de España). 

 
- Iniciativa Tragamòbil: Va ser un sistema pioner a Espanya per la 

recollida selectiva i reciclatge de residus de telefonia mòbil. Van haver 34 
punts de recollida en Catalunya (entre els punts de venta i serveis de 
reparació de mòbils). Aquesta campanya estava gestionada per 
ASIMELEC (Associación Multisectorial de Empresas Españolas de 
Electrónica y Comunicaciones). 
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- Reciclatge d’equips d’aire condicionat: Prova pilot de reciclatge de 
20 Tones d’equips d’aire condicionat, als centres de tractament del Pont 
de Vilomara i Rocafort (TPA per l’extracció dels gasos i 
ELECTRORECYCLING, per la trituració i separació de les fraccions 
valoritzables). Aquesta campanya fou realitzada per SIGCLIMA (formada 
pels fabricants d’equips de climatització).  
 

 

 
   6.7.4.RECICLATGE I VALORITZACIÓ 
 
 

 LA FEDERACIÓN ESPANYOLA DE 
RECUPERACIÓN    I LA VALORITZACIÓ DELS 
RESIDUS 

La FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA RECUPERACIÓN (FER) es va crear l’any 
1982, per un grup de empresaris recuperadors, amb la finalitat de representar, 
agrupar i defensar i els interessos del sector de la recuperació en els diferents 
àmbits econòmics i socials.  

La FER participa en diversos fòrums com son les Taules de treball creades per el 
Ministeri de Medi Ambient en temes tan diversos com els Aparells Elèctrics i 
Electrònics, Vehicles Fora d’ Ús, residus d’envasos, etc. i altres qüestions 
relacionades amb l’aplicació i modificació de la cada vegada més complexa i 
exigent legislació mediambiental.  

La FER amb la seva tasca de representació forma part de diverses associacions 
nacionals, europees i internacionals relacionades amb la recuperació i el reciclat 
com la Federació Espanyola de Reciclat i el Medi Ambient (FERMA), la 
Confederació Espanyola d’ Organitzacions Empresarials del Metall 
(CONFEMETAL), la European Ferrous Recovery and Recycling Federation 
(EFR), la European Metal Trade and Recycling Federation (EUROMETREC) i el 
Bureau of International Recycling (BIR). Així mateix, manté contactes amb 
associacions de recuperadors d’altres materials com paper, cartró, fusta, plàstics 
i vidre.  
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6.8. INFRAESTRUCTURES 
 
Infraestructures actuals 
 
Actualment la única planta de Catalunya que s’encarrega i només parcialment 
dels RAEE és la Planta del Pont de Vilomara (veure annex 4), ja que, només fa 
tractament de frigorífics, piles i fluorescents i la valorització de la resta dels 
RAEE. 
 
La resta d’infraestructures com deixalleries i plantes de triatge sols 
d’encarreguen de la classificació dels residus que reben i el posterior transport 
cap a les corresponents plantes de tractament. 
 
 

 

6.9. CENTRES DE RECOLLIDA  
 
En les 200 deixalleries que hi ha a tot Catalunya hi ha un mínim de dos 
contenidors tipus gàbia de 2m3 de manera que, en un d’ells es dipositen els 
televisors i monitors i a l’altra la resta de RAEE. Aquests contenidors cal que 
s’ubiquin en una zona coberta a salvaguarda dels efectes meteorològics i 
senyalitzats correctament. 
 

 
 

Imatge 1. RAEE dins de gàbies per a pantalles i a cobert. 
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Un cop separades les diverses fraccions obtingudes són enviades a gestors 
autoritzats. 

 
 

Figura 3. Pictograma utilitzat per senyalitzar els contenidors de RAEE 
 
 
Podem observar en la figura 5 que la gran majoria de deixalleries es concentren 
a Barcelona i la seva Àrea Metropolitana i la resta les trobem en les comarques 
amb més població, que son les que poden generar més quantitat de residus. 

 
Figura 4. Repartició del total de deixalleries a les diferents comarques catalanes. Font: Entitat Metropolitana de Serveis 

Hidràulics i Tractament de Residus. Font: ARC (2003) 

 
 
L’evolució de la recollida ha anat augmentant des de l’any 2002 tal i com es 
mostra en el gràfic de la figura 5. Es pot comprovar que des de l’any 2002 fins a 
2006 la quantitat de RAEE s’ha quintuplicat. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gràfic 3 Evolució de la recollida promig de RAEE provinents de deixalleries i de clients 
industrials. Font: Agència de Residus de Catalunya, 2005. 
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6.10. TRANSPORT  
 
És considerat un dels problemes que es sol generar, conjuntament amb la 
recollida i el tractament final. Ja que en moltes ocasions no sabem com fer-ho o 
que fer per solucionar aquestes tres coses. 
 
Actualment tot el transport dels RAEE es fa a través de carretera, a partir de 
camions. 
  
S’han fet estudis, on s’intentava buscar noves alternatives pel transport, per així 
intentar utilitzar altres tipus de vies, vehicles, etc. 
 
Segons un article Luis Fontanet Sallan a la revista “Residuos” una possible 
alternativa seria utilitzar el transport ferroviari, ja que, també és un mitjà de 
transport que arriba a tot arreu i ja té una línia traçada. Aquesta opció no seria 
solament per als RAEE, sinó que podria ser útil per a qualsevol tipus de residus. 
 
En l’article ens compara la seguretat entre dos tipus de transport, davant 
l’ocasió d’accidents/any. 
 

•  Ferrocarril : 3280 
• Transport per carretera : 17780 

 
Només cal veure els números per dir que el ferrocarril (transport ferroviari) és 
un sistema més segur. 
 
També dins la legislació Catalana, Llei 2/1991 del 18 de Marzo, en  la seva 
Secció Tercera Article 8º-2, es cita: 
 
“2. La Junta De Residuos concretarà el cumplimiento de las instalaciones 
mediante los correspondientes proyectos, teniendo en cuenta los siguientes 
factores: 

a) La proximidad a las zonas de actividad industrial generadora de 
residuos 

b),c) 
d) La facilidad de acceso desde las vías recomendadas para el transporte 
de dichos residuos.” 

 
No obstant totes aquestes dades, actualment al nostres país el transport per 
carretera està amb 74% d’utilització, respecte un 26% del transport ferroviari.  
Si ens fixem en altres dades de països de la U.E. els percentatges estan en el 50% 
per a cada tipus de transport. 
 
Les dades obtingudes aquí, es poden donar perquè la nostra xarxa ferroviària, 
s’està  quedant anul�lada per la construcció del tren d’alta velocitat, modificació 
de traçats. 
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Però deixant de banda totes aquestes qüestions, hem de tenir en compte que el 
transport per carretera té uns quants inconvenients, com per exemple: 
 

- els costos de gestió 
- traçats i estat de la xarxa de carreteres 
- intensitat del tràfic 
- índex de considerabilit 
- Traçat i estat deficient de la xarxa de carreteres. 
- Elevada intensitat de trànsit. 
- La sinistralitat per accident és molt més baixa, segons algunes dades de 

Seguretat: 3280 ocasions d’accident/any amb ferrocarril i 17.780 
ocasions d’accident/any per carretera. 

- Carència d’assegurança imposada legalment. 
- Infraestructura ferroviària existent que quedarà obsoleta amb l’arribada 

del tren d’alta velocitat i que pot ser aprofitada eficaçment. 
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6.11. TRACTAMENTS  
 
Actualment a l’Estat Espanyol hi ha 12 plantes de tractament específic de 
residus d’aparells elèctrics i electrònics construïdes o en avançat estat de 
construcció, amb una capacitat de 220.000 tones, equivalents a 5 kg/hab./any. 
(Plan Nacional Residuos Especiales). 
 
La miniaturització i digitalització dels aparells a fet que s’hagin de canviar les 
màquines per al tractament i això provoca un encariment d’aquestes dos 
tècniques. 
 
En aquest apartat s’exposaran i es descriuran els processos dels tractaments 
dels RAEE.. En el cas dels tractaments dels RAEE, existeixen tractament 
generalitzats per la recuperació d’elements que els composen (vidre, plàstic, 
ferro,....) i altres específics: 
 

- RAEE amb gasos CFC, HCFC i HFC o similar (frigorífics, aire 
condicionat, congeladors,...) 

- RAEE amb hidrocarburs gasosos HC. 
- Tubs de raigs catòdics (televisors, monitors,...) 

 
En la següent figura, es presenta un esquema del tractament generalitzat que 
reben els RAEE.  
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Per entendre específicament els diferents tractaments, és adient, referir-se a les 
següents explicacions. Aquí, s’exposaran els tractaments generalitzats, en funció 
de les plantes separades que es tenen a Catalunya: tractament de frigorífics, 
tractament de piles i fluorescents, i tractament i/o valorització de la resta dels 
RAEE. 
 
 
CENTRE DE TRACTAMENT DE FRIGORÍFICS 
 
TRACTAMENT GENERAL  
 
Bàsicament, es poden distingir 3 fases principals en aquest tractament: 
 

1) Fase 1: ENTRADA I EMMAGATZEMATGE 
Un cop arriben els frigorífics a la planta de tractament, s’ubiquen dins el 
magatzem. Allà, es netegen la brutícia que pugui contenir i es treuen i 
classifiquen els materials extraïbles (cables, filtres, vidre, reixes,...). Els 
materials que són valoritzables (vidre, plàstic,..). s’envien a gestors 
autoritzats; en canvi, aquells que requereixen un tractament extern, 
s’envien a les plantes de tractament especialitzat (cables,...). En el 
transport, s’ha d’evitar el trencament del circuit de refrigeració per evitar 
la sortida del gas confinat i de l’oli (són els objectius essencials d’aquest 
tractament específic). 
 

2) Fase 2: DESCONTAMINACIÓ/EXTRACCIÓ DE CFC   
Es treu el motor i s’extreu l’oli i el gas refrigerant (CFC de R-12) per 
succió: la màquina de succió perfora el motor i realitzant el buit dins 
aquest. L’oli queda al fons del dipòsit annexant a la màquina de succió, i 
el gas quedarà a la part superior per gravetat. Es considera finalitzat el 
procés quan la pressió del circuit de refrigeració s’iguala a la de l’ambient 
(en aquest punt s’ha aconseguit extreure el 98%, la resta es troba a les 
escumes de poliuretà) 
 
Per una banda s’ha d’extreure l’oli i per l’altre el CFC. L’oli, que conté un 
0,1% de CFC, es desgasifica podent fer servir diversos mètodes 
(ultrasons, per temperatura,...), i a continuació s’envia a un gestor 
autoritzat (aquí a Espanya a ACATON) que recicli l’oli (fan servir el 
procés de tractament de l’oli de motor). El CFC es comprimeix a 14 bars 
per passar-ho a l’estat líquid; d’aquí, es transportat als gestors 
especialitzats per la seva eliminació. Com a residu addicional, tenim el 
motor, que s’envia a un gestor especialitzat (en el cas de Catalunya, ho 
envien ca a Electrorecycling). 
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3) Fase 3: TRITURACIÓ I SEPARACIÓ 
 

Els frigorífics es trituren i es separen les diferents fraccions existents. Les 
plantes de tractament d’Espanya fan servir bàsicament la tecnologia 
UNTHA, o  la tecnologia TPA Tritturatori (en el cas de Valencia, utilitzen 
la tecnologia ERDWICH); aquestes són trituradores d’eixos (de 2,4 ó 6 
eixos) que compacten els residus, i després els trossegen passant per un 
sistema de “ganivets” situats en 2 eixos com a mínim. Cal especificar, que 
el procés de trituració sigui  tancada per evitar la possible pèrdua d’aire 
amb CFC,. 
Un cop triturat, passa per unes cintes i amb corrents electromagnètiques 
s’extreuen els metalls fèrrics. El que queda, es separa per corrents de 
Foucault (rebutja els elements metàl�lics), i s’aconsegueix extreure els 
metalls no fèrrics (bàsicament coure i alumini) de la resta (plàstics i 
escumes de poliuretà). Finalment, mitjançant vibració es separen els 
plàstics de les escumes de PUR. 
 

4) Fase 4: DESCONTAMINACIÓ DE L’AIRE 
 

No es ben bé una fase del procés, però si que es necessari realitzar-la, tal i 
com s’indica en el protocol d’actuació, en empreses gestores de residus 
perillosos. Per tant, cal una cambra de filtre de partícules (en el cas de 
Catalunya, primer es va fer servir una amb carbó actiu, i ara es fa per 
filtració i refredament amb intercanvi de N2 líquid.). Cal exposar, que 
l’aire que s’ha depurar, és el que es troba dins la cambra de trituració. 

 
 
TRACTAMENT ESPECÍFIC DE LA PLANTA TPA AL PONT DE 
VILOMARA I ROCAFORT 
La nova planta, inaugurada al 2003, va construir-se per la necessitat d’ampliar 
l’antiga planta (només tenia capacitat per 55.000 unitats anuals). Actualment, la 
planta té una capacitat de tractament1  de 125.000 unitats anuals (tot i que 
només s’arriben a tractar uns 4000 unitats anuals.  
 
Des del 2004, la planta va començar a realitzar el tractament dels aparells d’aire 
condicionat 
A continuació, es descriuran cadascuna de les fases exposades: 
 
 FASE 1: ENTRADA I EMMAGATZEMATGE 
 
Els distribuïdors, deixalleries, punts nets municipals, i altres recollidors dels 
frigorífics, acumulen aquests residus, i quan disposen d’un nombre suficient, 
sol�liciten l’entrada d’aquests a la planta. Per poder deixar els frigorífics és 
necessari haver concertat una entrada amb anterioritat. Un cop acceptada la 
sol�licitud de descàrrega s’envia un albarà al sol�licitant. 
 

1 Es refereix a la capacitat d’acollida del magatzem. 
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Mitjançant els transportistes i vehicles autoritzats, es transporta2 els residus cap 
a la planta. Un cop allà es pesa el camió amb la mercaderia, i abans de 
descarregar, cal presentar la fulla de seguiment (és el document de control 
establert per la Junta de Residus); en aquesta ha de constatar: 
 

- el codi del titular del residu 
- el codi del residu 
- el pes del mateix 
- el codi del transportista 
- el codi del gestor final 

 
A continuació es descarregar al magatzem els residus transportats i es torna a 
pesar el camió, per establir el pes de la càrrega. En aquest moment, es retorna la 
documentació. A continuació, se’l paga per una mitja entre el pes i el nombre 
d’unitats. 
 
Un cop, estan al magatzem, es netegen de les restes que hagin pogut quedar 
(amb aigua a pressió), s’extreuen els materials extraïbles: endolls, vidre, el filtre 
deshidratador,.... i es separen i classifiquen. Els materials reciclables 
directament (vidre, plàstic,...) s’enviaran a gestors autoritzats, i els materials 
que requereixen tractament (endolls, filtre deshidratador,...) s’envien a la planta 
d’Electrorecycling (al costat). 
 
 FASE 2: DESCONTAMINACIÓ DELS CFC 
 
El motor, és l’únic element que es tracta, extraient l’oli i el gas refrigerant (CFC 
de R-12). 
La màquina de succió actua foradant el motor i realitzant el buit dins aquest al 
succionar. L’oli cau per gravetat al dipòsit i el CFC quedarà a dalt. Una vegada 
s’obté l’oli, es desgasifica (per temperatura, ultrasons...), ja que té un 0,1% de 
contingut de CFC; l’oli passa al servei públic i es recicla com a oli de motor i els 
greixos que no es poden reciclar es barregen amb runes i s’utilitzen per a les 
carreteres. Així mateix el CFC es comprimeix a 14 bars per passar de fase gas a 
líquid (de fet les escumes de poliuretà o PUR quan es comprimeixen s’extreu el 
CFC-11 que està a 27ºC.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 El transportista i el vehicle cal que estiguin autoritzats pel transport de residus, i cal que estiguin inscrits al registre de 

transportistes de residus de la generalitat de Catalunya. 
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 FASE 3: TRITURACIÓ I SEPARACIÓ 
 
1. A través d’una cinta s’envia el frigorífic a un ascensor que la puja fins una 

cambra de trituració. En aquesta cambra que està tancada l’aire es enviat a 
una altra amb filtre de partícules per netejar el possible contingut de CFC i/o 
altres gasos tòxics que es puguin despendre en aquest procediment. El 
sistema de trituració és amb ganivets (tot i que existeixen molts altres 
sistemes). 

2. A la mateixa cambra de trituració es separen els elements fèrrics mitjançant 
magnetisme (d’overman magnètic). De la cambra surten dos cintes 
magnètiques que separen el ferro de la resta: el ferro va cap a fora i la resta 
segueix cap a la cambra de corrent de Foucault. 

 
3. De la cambra de trituració surten escumes, plàstics, fustes, elements 

metàl�lics... que separen: 
- Elements metàl�lics i no metàl�lics: dins d’una cambra s’apliquen les 

corrents de Foucault i s’aconsegueix separar la ferralla (bàsicament el 
coure i l’alumini) de la resta. 

- Es separa el plàstic de la resta dels elements no metàl�lics (bàsicament 
escumes). 

- Escumes de poliuretà (PUR): que es comprimeixen a una briquetadora 
per reduir el volum que ocupen (d’aquest procediment, s’extreu CFC 
que també es recuperat). 

 
 
 FASE 4: CAMBRA DE PARTÍCULES 
 
En la línea antiga es recuperava el CFC mitjançant filtres de carbó actiu. En la 
nova línea implementada s’ha canviat aquest sistema i es realitza la condensació 
directa del CFC mitjançant un sistema de liquació per nitrogen líquid. 
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CENTRE DE TRACTAMENT DE FLUORESCENTS 
 
TRACTAMENT GENERAL  
 
Segons la Directiva 2002/96/CE, els objectes d’il�luminació inclosos en el RAEE 
són aquelles que presenten un contingut de mercuri (els tubs fluorescents 
lineals, els tubs fluorescents no lineals, les làmpades compactes no integrades, 
les làmpades compactes no integrades, les làmpades compactes integrades, i les 
làmpades de descàrrega. En les plantes de tractament, s’extraurà el mercuri de 
la resta d’elements que també es separen; tant les diferents fraccions extretes 
com el mercuri, es venen a gestors autoritzats. 
 
Existeixen 3 tipus de tractaments bàsics, en funció del tipus de residu: 
 

1) Fluorescents: mitjançant un dispositiu es separen els capçals, el vidre i 
la pols luminiscent. Posteriorment, s’extreu el mercuri mitjançant un 
destil�lador. 
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2) Làmpades de descàrrega: es processen per obtenir els seus 
components de manera privada: vidre, filaments, capçals, i 
posteriorment s’extreu el mercuri. 

3) Làmpades compactes: s’extreuen els seus components i es processa 
de forma similar als anteriors. 

 
En referència al tractament, es pot estructurar en 3 fases o etapes: 
  
. Fase 1: CAMBRA DE DESTIL�LACIÓ AL BUIT 
Es situen en una cambra al buit, on es regula els valors de pressió, temperatura i 
temps, en funció de la càrrega de mercuri (en el cas d’elements d’il�luminació cal 
sotmetre’ls a altes temperatures i baixa pressió). Al finalitzar aquesta fase, el 
mercuri és alliberat en forma de vapor. 
A continuació s’extreu la resta d’elements de la cambra (vidre i capçals), que són 
valoritzables, i s’envien als gestors autoritzats. 
 
.Fase 2: CAMBRA DE POSTCOMBUSTIBLE 
El mercuri vaporitzat, passa a una cambra de combustió on les partícules 
orgàniques que son arrastrades amb el mercuri, s’oxiden amb l’oxigen a una 
temperatura de 800ºC. 
 
.Fase 3: CONDENSADOR PRIMARI 
Els vapors de mercuri continuen fins a uns refrigerants on es condensa i es 
recull el mercuri de forma líquida. La condensació es realitza a través de N2.  
Com en el tractament dels frigorífics, aquí també cal realitzar una neteja de 
partícules de l’aire on s’ha dut a terme el tractament: un cop que es condensa el 
mercuri, poden quedar restes de mercuri gasós, així que mitjançant una cambra 
de partícules s’evitarà la fuga d’aquest (en el cas de Catalunya, utilitzen un filtre 
de carbó actiu). 
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TRACTAMENT ESPECÍFIC DE LA PLANTA PILAGEST AL PONT DE 
VILOMARA I ROCAFORT 
 
En el cas dels fluorescents, a Catalunya, el tractament difereix lleugerament 
respecte al que predomina en la resta de l’Estat.  
 
. Fase 1: CAMBRA DE BUIT 
En el cas de PILAGEST, la cambra al buit conté un descapsulador per treure els 
capçals del fluorescent. A través d’aplicació continua escalfament-refredament, 
el vidre acaba trencant-se per la part dels casquets, i el vapor de mercuri 
(impur) es succionat cap a la cambra de destil�lació al buit. Les restes de vidre i 
capçals de la cambra de buit són revaloritzables, i per això,  s’enviaran a un 
gestor autoritzat. 
 
A partir d’aquí les fases són molt similars, amb petites modificacions particulars 
de cada empresa. 
 
CENTRE DE VALORITZACIÓ DE RAEEs 
 
TRACTAMENT GENERAL  
 
El tractament d’una planta de valorització de RAEE segueix les següents fases: 
 
. Fase 1: TEST INICIAL SELECTIU DELS RAEE 
Aquesta fase no es realitza a totes les plantes de valorització de RAEE. En 
aquesta fase es separa els aparells reutilitzables dels que no. Els primers es 
donen a entitats socials o es venen. També en aquesta fase es separen els 
monitors i televisors, que pateixen un tractament paral�lel a la resta de RAEE.  
 
.Fase 2: DESMUNTATGE I TEST DELS COMPONENTS DELS RAEE 
Es desmunten els equips rebutjats a la fase anterior i es recuperen els 
components reutilitzables per nous equips. Així mateix, es recuperen i es 
separen el material recicla-la com a matèria prima per altres usos: metalls 
(alumini, coure, ferro,...), plàstics, paper. 
Existeixen diversos mètodes de desmuntar l’aparell: a mà, a màquina o mixta. 
El primer mètode és més car, però més eficient per recuperar material útil 
(elements reutilitzables són més fàcils d’identificar, es separa més i amb menys 
energia, i l’extracció de substàncies perilloses és més eficient); per això, en 
moltes plantes de valorització prefereixen utilitzar un sistema mixta. 
Aquesta fase tampoc es dona en totes les plantes de valorització, ja que 
existeixen moltes tècniques de reciclatge: 

- desmuntatge de l’aparell: separació manual dels components 
reutilitzables i reciclables. És la pràctica més generalitzada, tot i 
que cada vegada s’intenta integrar l’automatització al procés. 
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- Reciclatge mecànic: extracció dels components perillosos seguit de 
granulació i triturat per extreure les matèries primes reciclables 
(plàstics, metalls fèrrics,...) 

- Incineració i refinament: el metall es pot recuperar després de la 
incineració de la majoria dels materials combustibles. 

- Reciclatge químic: de les plaques de circuits impresos es poden 
extreure metalls preciosos com or, plata, o altres components a 
través de processos químics. 

 
.Fase 3: DESCONTAMINACIÓ 
Els elements que contenen contaminant, han de ser tractats tal i com 
estableixen els protocols de tractament, i si no es tenen aquestes instal�lacions 
dins de la mateixa planta, caldrà enviar-ho a una empresa especialitzada en el 
tractament. En el cas dels frigorífics, congeladors,... , es realitza el procés 
exposat pel tractament específic d’aquest RAEE; en el cas dels televisors i 
monitors amb tubs catòdics, cal realitzar un altre tipus de tractament específic. 

- Cal desmuntar la carcassa dels televisors i monitors i separar els 
tubs de raigs catòdics: per una banda els de televisors blanc/negre 
o de color amb un vidre de pantalla amb més de 400 ppm de 
plom; i per l’altre, els de color amb vidre de la pantalla amb menys 
de 400 ppm de plom. 

- Si és del primer tipus (blanc/negre o més de 400 ppm de plom al 
vidre), es separarà el vidre i es classificaran els metalls que 
s’enviaran a la metal�lúrgia corresponent; el vidre s’enviarà a 
metal�lúrgies que produeixin plom metall. En el segon cas, es 
separaran i es classificaran els metalls i s’enviaran al gestor 
autoritzat; i el vidre es recuperarà: si és de la pantalla es pot 
reutilitzar per noves pantalles, i si és del con, es pot reutilitzar per 
altres cons. Tot els tipus de vidre extret poden servir com a font 
d’energia en les metal�lúrgies on siguin aplicables. 

 
.Fase 4: TRITURACIÓ DELS RAEE 
En el cas del reciclatge mecànic (sistema mixta de reciclatge), es tritura el 
material restant  i posteriorment es separa cadascun dels seus components per 
enviar-ho als gestors autoritzats (són elements revaloritzables). 
En el sistema de separació, primer s’extreuen manualment el ferro i els plàstics; 
després mitjançant corrents electromagnètiques i corrents d’Eddy s’extreuen els 
metalls fèrric; seguidament, els metalls no fèrrics, per les corrents de Foucault i 
a continuació, per vibració es separa la resta (plàstics, paper,...). Els elements 
recuperats valoritzables són enviats als gestors autoritzats, la resta es porta a la 
incineradora o al abocador. 
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Figura  . Esquema del procés de tractament en la planta de valorització del Pont 
de Vilomara 
 
Tal i com es pot veure en l’esquema, els plàstics del tractament final, no són 
desaprofitats, això es perquè no tots els plàstics es poden reutilitzar: moltes 
vegades tenen adherits altres tipus d’elements, són polímers,... La selecció i 
extracció d’aquest plàstics dels reciclables sol ser manual, però actualment 
existeixen alguns mecanismes d’identificació (raigs X, infrarojos,...). 
També en l’esquema es pot veure que els monitors i televisors presenten un 
sistema paral�lel de tractament, això es deu a la gran quantitat d’elements 
pesant que presenten: existeixen dos tipus de vidre (el de la pantalla i el del tub 
de raigs catòdics (vidre cònic) units; la separació d’aquests dos vidres és la 
operació més delicada, tot i existir varies tècniques per fer-ho (mecanismes 
mecànics com plasma, tall amb xorro d’aigua, làser,...., o mecanismes tèrmics). 
Un cop separat, cal netejar la pel�lícula de revestiment que porta el vidre del 
panell dels tubs de raigs catòdics. 
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TRACTAMENT ESPECÍFIC AL CENTRE DE VALORACIÓ DEL PONT 
DE VILOMARA I ROCAFORT 
 
En aquest centre de valorització i reciclatge dels RAEE, només es tracten els de 
la línea marró i grisa (es separen els components reutilitzables, es 
descontaminen els elements amb tubs de raigs catòdics, i es recupera part dels 
elements que es troben als equips informàtics). La línea blanca, entre els que 
s’inclou el frigorífic i l’aire condicionat, són tractats a la planta de TPA o a altres 
empreses de gestió autoritzada, o simplement es valoritzen (es trituren tots els 
components i s’extreuen els elements valoritzables). 
 
. Fase 1: TEST INICIAL SELECTIU DELS RAEE 
En aquesta fase, es separen aquells aparells que són reutilitzables (bàsicament, 
equips informàtics); aquests són donats a empreses d’economia social per la 
seva reutilització.  
 
.Fase 2: DESMUNTATGE I TEST DELS COMPONENTS DELS RAEE 
Es desmunten els equips rebutjats a la fase anterior i es recuperen els 
components reutilitzables per nous equips. Així mateix, es recuperen i es 
separen el material reciclable com a matèria prima per altres usos: metalls 
(alumini, coure, ferro,...), plàstics, paper. 
 
.Fase 3: DESCONTAMINACIÓ 
Aquesta planta no té les línees necessàries per tractar els components dels 
RAEE amb substàncies perilloses; així que, s’extrauran aquests components i 
s’enviaran cap a les plantes especialitzades (en el cas del mercuri a PILAGEST, i 
en el cas del CFC, a TPA). 
 
.Fase 4: TRITURACIÓ DELS RAEE 
El material restant es triturant i posteriorment es separa cadascun dels seus 
components per enviar-ho als gestors autoritzats (són elements revaloritzables). 
En el sistema de separació, primer s’extreuen manualment el ferro i els plàstics; 
després mitjançant corrents electromagnètiques i corrents d’Eddy s’extreuen els 
metalls fèrric; seguidament, els metalls no fèrrics, per les corrents de Foucault i 
a continuació, per vibració es separa la resta (plàstics, paper,...). Els elements 
recuperats valoritzables són enviats als gestors autoritzats, la resta es porta a la 
incineradora o al abocador. 
 
També en aquesta planta el sistema de tractament de televisors i monitors és 
especial: aquests RAEE es desmunten, i les pantalles de tubs de raigs catòdics 
son sancionades, evitant la seva implosió i aspirant la pols que revesteix la 
pantalla. Posteriorment, es tritura i es separen els vidres i els metalls. 
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6.12.IMPLICACIONS DE LA NOVA 
NORMATIVA  
 
Es planteja un nou paradigma de gestió en els mercats europeus en el que 
l’empresari no només ha d’assumir els costos empresarials associats a la 
fabricació i distribució d’un producte en el mercat de consum, sinó també deu 
controlar els costos relacionats amb la correcta gestió d’aquest producte 
convertit en residu pel consumidor final. 
Així, s’introdueix un nou concepte a gestionar per les empreses productores i 
que comercialitzen els seus productes amb la Unió Europea (UE), d’aquest nou 
concepte s’anomena logística inversa (Revers Logístic).   
 
Els objectius que es marca la Unió Europea respecte als RAEE es poden dividir 
en: 
 
-Quantitatius: 4kg/hab.any 
 
-Qualitatius:  
 

1)Organitzar uns sistemes que permetin als usuaris i distribuïdors el 
retornar el AEE que ha passat a ser residu de forma gratuïta al adquirir el 
nou.  
 
2)Que els distribuïdors quan subministrin un equip nou siguin  
responsables de garantitzar que tals residus puguin ser retornats de 
forma gratuïta. 
 
3)Que es permeti als productors crear els ja anomenats SIGs 
 
4)Disposar d’una recollida de RAEE no domèstics. 
 
5)Depenent del seu origen o procedència es transportin a instal�lacions 
de tractament adequat. 
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-De valorització, reutilització i reciclat: 
 
Taula 14. Objectius de valorització, reutilització i reciclat de RAEE. De la Unió Europea.Font: Article 
Gestión de Residuos, Ingenería Química, www.alcion.es.  Aquests percentatges prenen com a unitat de 
referència el pes mitjà per aparell. 

Categoria RAEE Valorització   ( % ) Reutilització + Reciclat (%) 
Gran electrodomèstics 80 75 
Petits electrodomèstics 70 50 
Equips d’informàtica i 
telecomunicacions 

75 65 

Aparells elèctrics de 
consum 

75 65 

Aparells d’enllumenat 70 50 
Eines elèctriques i 
electròniques 

70 50 

Joguines, equips 
esportius i de temps 
lliure 

70 50 

Instruments de 
vigilància i control 

70 50 

Màquines expenedores 80 75 
Làmpades de descàrrega 
de gas 

- 80 

 
A més a més es vol fomentar: 
 
-Un disseny i producció d’AEE que tingui amb compte la facilitat de 
desmuntatge, reutilització i reciclat dels components i materials 
 
-la implantació de sistemes de gestió ambiental amb conformitat amb el 
reglament 761/2001 (EMAS) en centres o empreses que porten a cap les 
operacions de tractament. 
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• Respecte als productors 
 
Els productors han de comunicar la seva condició de productor mitjançant tres 
mecanismes: inscriure’s en el Registre d’establiments Industrials d’àmbit 
Estatal (REI), en la comunitat autònoma a la que pertanyi (en un sistema 
individual de gestió o sistema integrat de gestió) i per últim, marcant els seus 
productes d’acord amb la Norma UNE-EN 50419:2005  
 
 

 
Figura 5. Símbol identificatiu dels AEE. 

 
Autorització de Sistemes Individuals de Gestió (SIG) 
 
Mitjançant l’acreditació davant la comunitat autònoma on es trobi la seu social. 
Ha de contindre la següent informació: 
 
a)Identificació del productor: 
-Nom i domicili (NIF, NIRI). 
-Tipus i categories d’aparells produïts (ús domèstic i no domèstic) 
 
b)Sistema de gestió: 
-Àmbit d’aplicació territorial 
-Identificació dels punts de recollida i dels gestors. 
-Transportistes des del punts de recollida al gestor. 
-Previsió de compliment d’objectius. 
-Tractament dels residus (tècniques utilitzades) 
-Forma de finançament i garantia. 
-Assegurança de reciclat i compte bancari bloquejada. 
-Subministrament d’informació a les administracions. 
-Acords rellevants amb usuaris no domèstics. 
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Autorització dels Sistemes Integrals de Gestió (SIG) 
 
Quan s’implantin a cada comunitat hauran d’aportar com a mínim la següent 
informació: 
 
-Productors adherits als SIG. 
-Àmbit d’aplicació territorial. 
-Identificació de la personalitat jurídica del SIG 
-Identificació dels punts de recollida, transportistes i gestors. 
-Quantitat de residus previstos a recollir. 
-Previsió de compliment d’objectius. 
-Mecanismes de finançament i garanties establertes. 
-Subministrament d’informació a les administracions. 
*Creació dels SIG 
 
Un dels objectius és evitar que cada deixalleria tingui un elevat nombre de 
telèfons a qui trucar cada vegada que té una gàbia plena 
 
Problemes en la implantació: els productors es negaven a pagar el transport de 
la deixalleria fins a la planta de tractament perquè ho consideraven un servei 
públic. Creuen que es poden fer fins a 10 separacions i que s’han d’especialitzar 
al màxim aquestes (per contra de Pilar Chiva que en 4 o 5 creu que es suficient)  
 
Distribució de SIGs per categories i subcategories de RAEE: 

Taula 15. Distribució de SIGs per categories i subcategories de RAEE. Font: CCR,  Agència de Residus de 
Catalunya,  Departament de Medi Ambient i habitatge,  Jornada d’Ecodiseny per a PIMES del sector 
elèctric i electrònic (2005). 

 Categoria Subcategoria 

1 Grans electrodomèstics Aire condicionat, frigorífics amb CFC, i 
la resta de grans electrodomèstics. 

2 Petits electrodomèstics Petits aparells electrònics (PAE) 

3 Equips d’informàtica i 
telecomunicacions 

Telefonia mòbil i telecomunicacions, 
ofimàtica i ordinadors i perifèrics. 
 

4 Aparells electrònics de consum Aparells electrònics de consum 

5 Aparells d’enllumenat Lluminàries i làmpades fluorescents i 
de baix consum 

6 Eines elèctriques i electròniques Eines elèctriques i electròniques 

7 Joguines i equips esportius o de 
temps lliure 

Joguines i equips esportius o de temps 
lliure i màquines escurabutxaques 

8 Aparells mèdics Electromedicina 

9 Instruments de vigilància i 
control Instruments de vigilància i control 

10 Màquines expenedores Màquines expenedores 
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Models de SIG a Europa: 
 
Un SIG per a cada tipus de RAEE: Espanya i França 
Un SIG per a tots els RAEE: Suècia/Bèlgica 
 
 
SIGs existents a Catalunya: 
 
-ECOLEC 
-ECOTIC  
-TRAGAMOVIL 
-SIGLámparas 
-ECOPILAS 
-ECOFIMATICA 
-SIGCLIMA 
 
 
 
 

• Respecte els distribuïdors i instal�ladors 
 
 
Tenen les obligacions i participacions següents: 
 
DISTRIBUÏDORS: 
 

- De comercialitzar aparells que els seus fabricants estiguin registrats com 
a productors d’AEE, o bé registrar-se ells mateixos per aquells productes 
no donats d’alta. 

- D’utilitzar els serveis de recollida que implantin els productors dels 
equips que comercialitza, així com d’acceptar els equips substituïts en el 
moment de la venda dels equips nous, sigui quina sigui la marca de 
l’aparell retirat.  

- En aquells ajuntaments que ho prevegin les seves ordenances, poder 
traslladar els RAEE recollits pels ens locals a les deixalleries per a que 
siguin emmagatzemats de manera temporal fins que els recollint els 
productors. 

 
 
INSTAL�LADORS: 
 

- Participar en la desinstal�la-hi d’alguns tipus d’aparells elèctrics i 
retornar com a usuaris o com a representant de l’usuari final, els equips 
que substitueixin en la seva activitat professional. 
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• Respecte els usuaris 
 
També els usuaris tenen el seu paper actiu en el procés, quan s’acaba la seva 
vida útil seran els responsables de fer el lliurament i la gestió forma diferent 
depenent de la seva procedència. 
El lliurament i la gestió seran tractats de forma diferent depenent de la seva 
procedència. 
 
-Llars, particulars o assimilables: s’hauran de lliurar als sistemes de recollida 
selectiva que disposin els productors. Ja sigui mitjançant les entitats locals 
(deixalleries) o els distribuïdors (substitució de l’aparell vell per el nou). 
 
-No procedents de llars particulars: si es tracta d’un residu històric i aquest és 
substituït el fabricant subministrador es fa càrrec de les despeses de gestió, si no 
es substituït l’usuari s’ha de fer càrrec d’aquests costos. Si s’ha adquirit després 
del 13/08/05 s’haurà d’utilitzar el sistema de recollida que implanti el fabricant. 
 
 
 

• Respecte els ens socials 
 
Totes les poblacions per participar amb la recollida selectiva hauran de disposar 
d’un número suficient d’instal�lacions distribuïdes segons criteris 
d’accessibilitat, disponibilitat i de densitat de població. Es podran acceptar 
voluntàriament els RAEE no procedents de les llars sense cap cost de gestió, 
paro separats dels urbans.   
 
-En els municipis de més de 5000 habitants, recollir de manera selectiva els 
RAEE procedents de les llars, com a residus municipals que son. 
 
-En els municipis de 5000 habitants o menys, fer aquesta recollida si així ho 
estableix la normativa autonòmica. 
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• Conveni marc 
 
-Els ens locals dins el conveni marc 
 
Els SIG pagaran un import fix per tona de RAEE gestionada segons el sistema 
d’emmagatzematge emprat per a cada ens local des del 13 d’agost de 2005. 
Aquest imports seran facturats pels ens locals als SIG mitjançant l’oficina de 
Coordinació Logística. 
 
Taula 16. Diferents tipus d’emmagatzematge dels RAEE a les deixalleries. 

Sistema d’emmagatzematge 
Import fix per tona de RAEE 
gestionada (vigent fins finals de 
2007) 

Opció 1: cinc fraccions de residus 80 €/tona 
Opció 2: tres fraccions de residus 40 €/tona 
Opció 3: dues fraccions de residus 10 €/tona 
 
Totes aquestes opcions contemplen els RAEE procedents de la recollida 
selectiva de llars particulars. 
 
Opció 1: 
Taula 17. Primera opció de separació dels RAEE a les deixalleries.  

Tipologia de RAEE Elements d’emmagatzematge 
Televisors i monitors(CRT, LCD, TFT i 
plasma) de les categories 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 9 GÀBIES ESPECÍFIQUES PER A PANTALLES 

Categories 1 de grandària reduïda, 2, 3, 4, 6, 7, 
8 i 9 excepte CRT(tubs de llamps catòdics) i 
residus que continguin CFC i/o HCFC 
(Vídeos, DVD, càmeres de vídeo, CPU, 
impressores, faxos, ràdios, equips de música, 
altaveus, eines de bricolatge, instruments de 
música, microones, electrodomèstics petits) 

CONTENIDOR DE MIDA GRAN O GÀBIES 
ESPECÍFIQUES 

Categories 1 i 10 que continguin CFC i/o 
HCFC(frigorífics, congeladors, dispensadors 
de begudes, etc. , equips d’aire condicionat, 
etc.) 

ELS EQUIPS GRANS EMMAGATZEMATS 
DEMPEUS I ELS EQUIPS DE MIDA 
REDUÏDA SOBRE PALETS DEGUDAMENT 
RETRACTILATS 

Categories 1 i 10 que continguin CFC i/o 
HCFC( radiadors d’oli, termos elèctrics amb 
amiant, estufes, rentadores, assecadores, 
escalfadors elèctrics, forns, vitroceràmiques, 
lluminària sense llums fluorescents, etc.) 

CONTENIDORS DE MIDA GRAN(1) 

RAEE de recollida específica(llums 
fluorescents, llums de baix consum, 
lluminàries compactes amb llums fluorescents 
o de baix consum, mòbils i equips de 
telecomunicacions) 

CONTENIDORS ESPECÍFICS PER A CADA 
TIPUS DE RESIDU 

 
(1)Segons la disponibilitat, poden compartir contenidor amb la resta de residus fèrrics. 
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Opció 2: 
 
Taula 18. Segona opció de separació dels RAEE a les deixalleries.  

Tipologia de RAEE Elements d’emmagatzematge 
Categories 1 de grandària reduïda, 2, 3, 4, 6, 7, 
8 i 9. (Televisors i monitors-CRT, LCD, TFT i 
plasma-, vídeos, DVD, càmeres de vídeo, CPU, 
impressores, faxos, ràdios, equips de música, 
altaveus, eines de bricolatge, instruments de 
música, microones, electrodomèstics 
petits,etc.) 

CONTENIDOR DE MIDA GRAN O GÀBIES 
ESPECÍFIQUES 

Categories 1 i 10 i 5 sense llums (Frigorífics, 
congeladors, dispensadors de begudes, etc. , 
equips d’aire condicionat, radiadors d’oli, 
termos elèctrics amb amiant, estufes, 
rentadores, assecadores, escalfadors elèctrics, 
forns, vitroceràmiques, lluminària sense llums 
fluorescents, etc.) 

ELS EQUIPS GRANS EMMAGATZEMATS 
DEMPEUS I ELS EQUIPS DE MIDA 
REDUÏDA SOBRE PALETS DEGUDAMENT 
RETRACTILATS O EN CONTENIDORS DE 
MIDA GRAN 

RAEE de recollida específica(llums 
fluorescents, llums de baix consum, 
lluminàries compactes amb llums fluorescents 
o de baix consum, mòbils i equips de 
telecomunicacions) 

CONTENIDORS ESPECÍFICS PER A CADA 
TIPUS DE RESIDU 

 
 
 
Opció 3: 
Taula 19. Tercera opció de separació dels RAEE a les deixalleries.  

Tipologia de RAEE Elements d’emmagatzematge 
Categories 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 9, 10 i 5 sense 
llums (Frigorífics, congeladors, dispensadors 
de begudes, etc. , equips d’aire condicionat, 
radiadors d’oli, termos elèctrics amb amiant, 
estufes, rentadores, assecadores, escalfadors 
elèctrics, forns, vitroceràmiques, lluminària 
sense llums fluorescents, etc. Televisors i 
monitors-CRT, LCD, TFT i plasma-, vídeos, 
DVD, càmeres de vídeo, CPU, impressores, 
faxos, ràdios, equips de música, altaveus, 
eines de bricolatge, instruments de música, 
microones, electrodomèstics petits,etc.) 

CONTENIDOR DE MIDA GRAN 

RAEE de recollida específica(llums 
fluorescents, llums de baix consum, 
lluminàries compactes amb llums fluorescents 
o de baix consum, mòbils i equips de 
telecomunicacions) 

CONTENIDORS ESPECÍFICS PER A CADA 
TIPUS DE RESIDU 
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CAPÍTOL 7: 
 
 

NOVES TENDÈNCIES 
INDUSTRIALS PER LA 
PREVENCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ 
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7.NOVES TENDÈNCIES  
INDUSTRIALS PER LA 
PREVENCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ 

 
   7.1.ANÀLISI DE PRODUCTES I 
TECNOLOGIA DELS MATERIALS 
 
Segons l’APME (Association of plastics Manufactures in Europe) l’any 2000 hi 
van haver 4395000t de RAEE’s que van arribar a la seva fi de vida, dels quals 
777000t eren parts formades per diversos tipus de plàstics. També explica que 
l’augment d’aquests tipus de residus és un 3-5% anual, i ho considera unes 
dades preocupants. 
 
La Unió Europea a ofereix a països econòmicament emergents un model de 
desenvolupament sostenible, que corregeixi els excessos d’una societat que està 
d’esquenes al medi ambient i que es basa amb l’”usar i llençar”, per això es vol 
intentar promoure reutilitzar, reciclar i valoritzar els RAEE. 
 
 

COMPOSICIÓ RAEE: 
 
La composició d’aquests tipus de residus és molt complexa i aquesta sol variar 
segons el tipus d’aparell elèctric o electrònic parlem. Aquests residus podem ser 
formats per:  

- Metalls ferris o no ferris  -  Cables 
- Fusta     -  Tubs de rajos catòdics. 
- Vidre     -  Teixits 
- Ciments     -  Adhesius  
- Diferents tipus plàstic  -  etc. 
 

De la formació d’aquests aparells també en poden formar part components 
perillosos que necessiten una gestió adequada i correcta (tractaments, 
incineració, abocament controlat.). 
 
Alguns dels materials que composen els RAEE, permetien la financiació del 
desmuntatge i tractament, oferint amés un marge econòmic addicional.  
 



                                                                                                                                                                
Anàlisi de la situació actual dels RAEE al Gironès                                                     ENDOINA SLL 

 

 

  endoinasll@yahoo.es                                                                                                                         66 

   

Segons la directiva 2002/95/CE ha restringit la utilització d’algunes 
substàncies perilloses pel seu complicat tractament. Una altre Directiva RoHs 
de la UE  que també restringeix l’ús de materials perillosos, aquesta en concret 
en restringeix 6, que són Pb, Hg, Cd, Cv (VI), PBB, PBDE. 
 
 

Taula 20. Llocs on podem trobar els 6 components restringits per la Directiva RoHs 

MATERIAL ON HO TROBEM? 
Plom (Pb) Soldadures, acabaments i 

revestiments de PCB, cristalls, 
ceràmica electrònica en dispositius 
actius i passius. 

Cadmi (Cd) Bateries de NiCd, plàstics, contactes 
de formació d’arcs, sensors. 

Mercuri (Hg) Bateríes, làmpades fluorescents, 
interruptors, sensors, etc. 

Crom hexavalent (Cr 6+) Recobriments de metalls, base per als 
metalls revestits, crom dur i plàstics 
metal�litzats. 

PBB i PBDE Retardants de flama en una varietat de 
plàstics. 

 
 
En la taula anterior veiem on trobem les diferents substàncies restringides per 
la Directiva RoHS en els RAEE. Existeixen diferents alternatives per a aquest 
materials, com en el plom per exemple que es pot substituir per aleacions 
d’estany, els contactes d’òxid de cadmi/plata per altres d’estany/plata i en el cas 
dels retardants de flama s’utilitzarien uns altres.  
 
Les Directives dels Mercat Únic com les RoHS s’apliquen a tots els Estats 
membres de la UE i tenen que desenvolupar-se de la mateixa manera per evitar 
diferències d’interpretació en cada Estat. La Directiva RAEE, en canvi, no es de 
“mercado único”; estableix uns criteris mínims per a la recollida de residus que 
els Estats poden excedir si ho volen. 
 
Pel que fa a moltes d’aquestes substàncies considerades perilloses, són 
anomenades Així pel seu mal tractament que fa que es tornin perilloses. 
Hi ha un gestor Indumental Recycling que està especialitzat en uns 21 materials 
d’aquests tipus, ja que, per tractar aquests tipus de substàncies calen unes 
condicions concretes, perquè si no actuem correctament poden ser perjudicials 
per a la salut i medi ambient.  
 
Actualment s’està estudiant la possibilitat d’aplicar en els AEE uns materials 
intel�ligents, que quant aquests AEE es transformen en RAEE, mitjançant un 
estímul energètic (calor, radiació electromagnètica, làser, etc.)permeti un 
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desmuntatge pràcticament automàtic. Un dels inconvenients que te per ara 
aquesta possible alternativa és el seu alt cost.  
Conjuntament amb aquests estudi s’estan buscant noves possibilitats de 
matèries primeres per desprès tenir millor reciclatge. 
 
Normalment ens podem trobar que els RAEE tenen un cicle de vida simple i 
unidireccional, com el que podem veure a continuació: 
 
 

 
     Figura 10. Cicle de vida simple i unidireccional 

 
En aquest tipus de cicle de vida i trobem diversos problemes com el de que cada 
com necessitem noves matèries primeres i que teníem més residus per tractar. 
Tot això comporta una disminució de l’espai en els abocadors, i disminució de 
recursos naturals.  
 
Una bona modificació del cicle anterior seria fer un cicle més ecològic (el que 
veurem a continuació), on es mira més en la recuperació de materials, etc. 
Aquests nou sistema és menys agressiu amb el medi ambient, ja que potencia la 
revalorització, el reciclatge, entre altres aspectes també a tenir en compte, per 
millorar la gestió d’aquests. 
 

Abocador 

Matèries 
primeres 

Fabricació 

Ús 
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     Figura 11. Cicle de vida menys agressiu amb el medi ambient 
 
 

La implantació d’aquests nou sistema de cicle de vida té per objectiu poder 
evitar la pèrdua de matèries primeres i  materials encara útils per a la cadena 
productiva, aquesta fase es fonamenta amb l’etapa de Reutilització, Reparació i 
Reciclatge.  
Aquests tres processos a vegades es veuen dificultats per tecnologies de 
fabricació inadequada.  
 
Altres mesures aplicables per millorar la construcció dels AEE és a través 
d’aplicar mesures de disseny ecològic i de gestió de fi de cicle.   
 
S’hauria de mirar de intentar utilitzar materials reciclats en la producció de 
AEE, ja que això comportaria una reducció del 60-80% de l’energia necessària 
per produir materials verges.  
Com hem dit anteriorment una bona opció seria aplicar el disseny ecològic ( 
ecodisseny).  
 
Un dels Principals problemes dels RAEE són : 

- Les substàncies perilloses  
- Els plàstics, els més utilitzats són els Termoplàstics. 

Aquests últims són un problema per la seva gran utilització, i amés tenen un 
difícil procés de reciclatge, ja que, moltes vegades ens trobem amb barreges 
d’aquests.  
Dins el consum de plàstics per sectors de mercat ens trobem amb les dades 
següents : 
 
Taula 21 consum de plàstics per sectors de mercat el 2001, Revista Residuos nº68 

Sector mercat Tm x 1000 % del total 
Electrònica 164 5 
Electrodomèstics 90 2.6 

Matèries 
primeres 

Fabricació 

Ús 

Reutilització 
Reparació 
Reciclatge 
 

Abocador 
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Un altre inconvenient que ens trobem quan analitzem productes és que molts 
materials són incompatibles entre si. 
Per això s’han anat formant empreses especialitzades per a cada tipus de 
material.  
 
La situació actual en que ens trobem és que els RAEE ja no contenen tants 
d’aquests material perillosos o difícils de reciclar. Tot això és gràcies a la seva 
miniaturització, digitalització, per la seva disminució del volum, … Podem 
parlar tant  a nivell qualitatiu com quantitatiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                
Anàlisi de la situació actual dels RAEE al Gironès                                                     ENDOINA SLL 

 

 

  endoinasll@yahoo.es                                                                                                                         70 

   

    7.2. RECICLATGE DELS MATERIALS 
 
El Consell Comarcal del Gironès adopta com a objectius dels serveis comarcals 
de gestió de residus, els que incorpora tota la normativa legal vigent i el 
PROGREMIC(Programa de gestió de Residus Municipals de Catalunya 2001-
2006), i incorpora els següents objectius en la política comarcal de gestió de 
residus: 
 
- Estendre el servei de deixalleries a tota la comarca, promovent la construcció 
d’instal�lacions de deixalleries fixes, en les quals puguin participar els 
municipis propers i deixalleries mòbils per apropar el servei als ciutadans, i 
incentivar l’educació ambiental per tal de garantir la separació dels residus 
especials. 
 
-Treballar coordinadament amb els ajuntaments i altres ens públics 
responsables de la gestió dels residus municipals, per a l’establiment de les 
instal�lacions de tractament necessàries a la comarca per a la gestió dels 
residus municipals que generem. 
 
- Treballar per una gestió integral dels serveis de gestió de residus a fi i efecte 
de millorar-ne la qualitat: des de la provisió dels diversos serveis de recollida i 
tractament, fins a l’aplicació de les taxes corresponents, el servei d’inspecció, 
l’execució del procediment sancionador, i la implementació de les campanyes 
d’educació ambiental necessàries per a informar i potenciar la participació 
ciutadana. 
 
- Crear un sistema d’informació geogràfica per a la gestió dels serveis de 
recollida selectiva dels residus, a fi de millorar l’eficiència de la gestió i facilitar 
la informació relativa al servei, als ajuntaments i als ciutadans. 
 
S’entén com a residus municipals els generats en els domicilis particulars, 
comerços, oficines i serveis, així com els que no tenen naturalesa de residus 
especials i que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es 
produeixen en els esmentats llocs o activitats. 
Tenen també la consideració de residus municipals: els residus procedents de la 
neteja de la via pública, els animals domèstics morts, els mobles i estris 
abandonats, els vehicles abandonats, els residus i enderrocs procedents d’obres 
menors i reparació domiciliària, i els residus domèstics o comercials admissibles 
en el servei de deixalleria. 
Hi ha residus que queden exclosos d’aquests tipus de residus com  Les cendres i 
escòries de qualsevol procedència, els residus sanitaris especials,etc. 
 
Els generadors de residus (ciutadans, comerços, oficines i serveis) estan obligats 
a separar totes les fraccions de la brossa, i lliurar-les separadament al servei 
públic de recollida d’escombraries o al seu gestor privat de residus, per tal que 
es procedeixi al seu reciclatge. 
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El reciclatge d’aparells elèctric i electrònics sol incorporà una etapa de 
descontaminació, desmuntatge ni extracció selectiva, descontaminació 
“in-situ”, i finalment tenim trituració materials. 
La finalitat del reciclatge és obtenir concentrats de materials valuosos que 
siguin acceptats en el mercat com a matèries primeres. 

 
Les fraccions de la brossa considerades en els residus municipals són les 
següents, i s’han d’adreçar als corresponents contenidors, instal�lacions de 
gestió o altre sistema de recollida: 
 
- Paper i cartró 
- Vidre, d ampolles i pots domèstics. 
- Envasos i embolcalls domèstics de llaunes, brics, ampolles de plàstic, 
bosses de plàstic i embalatges mixts, identificats amb el punt verd. 
- Matèria orgànica procedent de la cuina (restes de menjar) i del jardí (flors, 
fulles i gespa; no inclou per tant el material llenyós de la poda) 
- Voluminosos i trastos vells, que inclou electrodomèstics, es recullen a la 
deixalleria, o d’acord amb el sistema de recollida que estableixi cada municipi 
- Poda, en els contenidors per a restes de jardineria o a la deixalleria. Els 
professionals del sector de la jardineria han de disposar d un gestor autoritzat 
de residus, públic o privat; no poden utilitzar els contenidors del carrer 
- Roba i calçat. En els contenidors per a roba i calçat, a la deixalleria o a la seu 
de les entitats socials que la recullen 
-Piles. Els establiments comercials que venen piles han de disposar de 
contenidors homologats per a la recollida d’aquest residu especial. Alguns 
edificis públics també disposen d’aquest servei. Els establiments que disposen 
de contenidors de piles, són els responsables de gestionar aquest residu especial 
(tòxic o perillós). Com a residus especials la instal�lació pública a la qual s’han 
de lliurar aquests residus, obligatòriament, és la deixalleria. 
-Medicaments. Les farmàcies disposen de contenidors per a aquest residu 
especial, i els gestionen mitjançant un Sistema Integrat de Gestió específic del 
sector farmacèutic (SIGRE). Alguns centres d’atenció primària disposen també 
d’aquests contenidors. Excepcionalment, també es podran portar a les 
deixalleries. 
-Residus especials, que inclouen pintures, vernissos, dissolvents, àcids i 
bases, 
tòners d impressora, piles, fluorescents, termòmetres de mercuri, radiografies, 
olis minerals, bateries, esprais, insecticides, pesticides, ferralla electrònica, 
electrodomèstics amb CFC, i qualsevol producte que tingui etiqueta de 
perillositat (de color taronja). Aquests residus només es recullen a la deixalleria. 
No es poden abocar a cap contenidor del carrer. 
-Pneumàtics, procedents directament de particulars es recullen a la 
deixalleria. Els establiments comercials que canvien o venen pneumàtics tenen l 
obligació de recollir els pneumàtics usats dels seus clients i destinar-los a un 
gestor privat, degudament autoritzat; o bé al Sistema Integrat de Gestió 
corresponent; o bé al servei de deixalleria, si escau. 
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-Runa, procedent d obres menors, es recull a la deixalleria. Els professionals 
que realitzin obres menors han de disposar d un gestor autoritzat de residus, 
públic o privat; no poden utilitzar els contenidors del carrer. 
- Oli vegetal, de la cuina, es recull a la deixalleria o altre sistema establert. No 
es pot abocar aquest residu per l aigüera, clavegueram, o al medi, sinó que s ha 
de separar en recipients i destinar-lo al servei de deixalleria o sistema de 
recollida establert. 
- Vidre pla, laminat o armat, no es pot llençar en els contenidors de vidre, sinó 
que s’ha de portar a la deixalleria. 
- Envasos comercials, com caixes de plàstic, fusta, porexpan, plàstic film d 
embalar, palets, etc. no es poden llençar en els contenidors grocs (que són d ús 
exclusiu per als envasos domèstics amb punt verd), sinó que s han de portar al 
servei de deixalleria, o si escau, a un gestor privat de residus, degudament 
autoritzat. 
- Residus d aparells elèctrics o electrònics (RAEE), d’origen domèstic, 
es poden 
retornar a les botigues quan hom en compra un de nou. Els establiments 
comercials que venen aquests aparells estan obligats a recollir els aparells vells 
que els usuaris canviïn per un de nou, i destinar-los al corresponent Sistema 
Integrat de Gestió(SIG). En el servei de deixalleria es podran dipositar també 
aquests aparells, d’origen domèstic, aportats directament pels particulars. 
- Rebuig és allò que no és reciclable i que no està inclòs en cap dels apartats 
anteriors, com és la pols d escombrar, les burilles de cigarreta, les compreses i 
bolquers, les restes de ceràmica, els retalls de pell etc. Es diposita en els 
contenidors verd fosc. 
 
A més de considerar el reciclatge de residus també hauríem de tenir en compte 
la reutilització d’algun tipus de residu que per nosaltres ja no és útil, però per 
una altra persona li pot fer favor, estaríem parlant de aplicar mercats de segona 
mà amb aquells residus que encara funcionin i estiguin en bon estat, però que ja 
no volem i els llençaríem.  
 
Serveis de gestió de residus 
 
La recollida dels mobles i voluminosos 
 
Els mobles i voluminosos són els trastos vells, mobles, i electrodomèstics 
(neveres, rentadores, escalfadors, etc.). Aquesta fracció de residus es destinarà 
sempre que sigui possible a la seva reutilització, o es desballestarà per al 
reciclatge dels seus materials (fusta, ferro, etc.). Tan sols la fracció residual no 
valoritzable serà adreçada a tractaments finalistes (abocador). 
La recollida de mobles i voluminosos funcionarà d’acord amb el sistema i la 
freqüència de recollida que esculli cada ajuntament. Per defecte, el sistema de 
recollida comarcal funciona de manera que els ciutadans poden deixar els 
mobles i voluminosos la nit abans del dia de recollida, al costat dels contenidors 
de rebuig (àrees de vorera) del nucli urbà del municipi. 
En el cas dels disseminats, masos, veïnats i urbanitzacions, els usuaris han de 
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trucar a l’ajuntament amb suficient antelació, per avisar que deixaran els 
mobles al costat del contenidor de rebuig més proper, i l’ajuntament trametrà 
aquesta informació al Consell Comarcal del Gironès, almenys amb un dia        
d’antelació a la realització del servei. 
La ruta del servei estarà per tant constituïda per les àrees de vorera del nucli 
urbà, i les àrees de vorera concretes de les quals s’hagi tramès avís, dels 
disseminats, veïnats i urbanitzacions. 
No es poden deixar mobles i voluminosos més tard de les 6 h del matí del dia 
que es recullen aquests en el municipi. 
No es poden abandonar els mobles o voluminosos al costat dels contenidors de 
rebuig, fora dels dies i hores establertes anteriorment. 
Els establiments comercials que venen mobles, matalassos, o altres 
voluminosos, estan obligats a recollir els mobles o matalassos vells, pels quals 
els canvien els seus clients, i destinar-los al seu gestor de residus degudament 
autoritzat, públic o 
privat, si escau. En cap cas poden deixar-los a les àrees de vorera o aportació del 
carrer, ni abandonar-los a cap lloc. Els particulars que sol�licitin el servei d’ 
endur-se els elements vells, a l’establiment comercial corresponent, hauran de 
vetllar perquè l’empresa destini aquests residus a la seva correcta gestió, i 
respondran solidàriament de l’obligació dels productors i posseïdors de residus 
de fer-se càrrec de la seva recollida i tractament. 
 
 La recollida de les piles 
Les piles de bastó o de botó són residus especials (tòxics, que contenen metalls 
pesants molt contaminants) que no es poden en cap cas barrejar amb la resta 
d’escombraries. 
Els establiments comercials que en venen han de disposar de contenidors de 
piles per a la recollida de les piles usades, i les han de portar a la deixalleria de 
referència segons el municipi de què es tracti. 
Els usuaris de piles poden dipositar els residus de piles en els establiments que 
en venen, en els establiments públics que disposen de contenidors específics, i a 
les deixalleries. 
 
 La recollida de fluorescents i làmpades perilloses 
 
Els establiments comercials que distribueixin fluorescents o làmpades de vapor 
de mercuri tenen l’obligació de recollir els fluorescents vells que els lliurin els 
seus clients i destinar-los al seu tractament específic mitjançant un gestor de 
residus degudament autoritzat, privat o públic si escau. Així mateix, els 
professionals que reparin o substitueixin làmpades perilloses i fluorescents 
tenen la mateixa obligació. 
Queda totalment prohibit, per a qualsevol usuari, dipositar aquest tipus de 
residus en cap dels contenidors presents a la via pública. 
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 La recollida de residus d aparells elèctrics o electrònics (RAEE) 
 
El Reial decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i 
la gestió de llurs residus, estableix la responsabilitat de productors i posseïdors 
d’aquest tipus de residus, atenent la perillositat d’alguns dels seus components. 
S’inclouen en aquesta categoria de residus els grans electrodomèstics 
(frigorífics, rentadores, escalfadors, aparells d aire condicionat, etc.), petits 
electrodomèstics (aspiradores, torradores, rellotges, balances, etc.), equips 
d’informàtica i telecomunicacions (ordinadors, pantalles, telèfons mòbils, 
televisors, vídeos, ràdios, etc.), eines elèctriques (serres elèctriques, tallagespes, 
soldadors, etc.), joguines elèctriques (videojocs, consoles, trens elèctrics, etc.), 
aparells d’enllumenat, aparells mèdics, aparells de vigilància i control, etc. 
Aquests aparells poden contenir plom, mercuri, cadmi, crom hexavalent, 
polibromobifenils o polibromodifeniléters, etc. que són substàncies perilloses, 
per la qual cosa han de ser destinats a un tractament específic. 
Els particulars que vulguin llençar aparells d’aquesta tipologia els han d’adreçar 
obligatòriament al servei de deixalleria, o bé, si n’adquireixen un de nou, poden 
deixar l’aparell vell en el mateix establiment comercial en el qual es fa la 
compra. Els establiments comercials que distribueixen aquests aparells estan 
obligats a recollir els aparells vells dels seus clients, i destinar-los a la seva 
correcta gestió: gestor privat degudament autoritzat, Sistema Integrat de Gestió 
(SIG), o servei de deixalleria, si escau. 
 
ORDENANÇA COMARCAL REGULADORA DE LA GESTIÓ DELS 
RESIDUS MUNICIPALS A LA COMARCA DEL GIRONÈS 
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    7.3. ECODISSENY 
 
L’aplicació de criteris de prevenció ambiental es una de les principals mesures a 
prendre per ajudar a reduir la generació de residus i emissions. A més a més la 
legislació ambiental de la Unió Europea esta fent extensiva la responsabilitat 
ambiental dels productes als seus fabricants, seguint el lema: “qui contamina, 
paga”. 
En tot procés de fabricació, tant a la fabricació com al disseny generem residus 
propis del procés productiu i altres de les primeres matèries que utilitzem per 
un ús deficient dels equips o la maquinària. Aquests es gestionen com a residus 
no recollits selectivament. 

 

7.3.1. EL DISSENY TRADICIONAL DEL PRODUCTE 

El disseny tradicional permet establir les característiques dels productes i 
serveis mitjançant la valoració, principalment, dels aspectes tècnics, econòmics, 
logístics i de mercat. L'ecodisseny, a més, inclou l’aspecte ambiental, com a 
factor necessari per a la presa de decisions. 

L’ecodisseny sorgeix per la necessitat d’incorporar criteris ambientals com 
poden ser: minimització de residus i emissions, estalvi de recursos (aigua, 
energia…), evitar l’ús de matèries primeres conflictives (tòxiques, contaminants, 
etc), incorpora materials reciclats o reciclables i que es puguin identificar i 
separar fàcilment; en tot el cicle de vida del producte. Aquests englobarà totes 
les fases: producció, distribució, utilització, reciclatge i tractament final.  
Tot això s’integrarà en la fase del disseny.   
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Figura 12. Esquema tradicional de les fases d’un producte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISSENY DEL PRODUCTE 
Selecció i desenvolupament del millor concepte 

PRODUCTE EN EL MERCAT 
Pla de producció,distribució, marketing i venda del producte 

AVALUACIÓ DEL PROJECTE 

IDEES 
Generació i selecció d’idees 

ESTRATÈGIA 
Preparació del disseny 

CONCEPTE DE PRODUCTE 
Plantejar solucions conceptuals del disseny del producte 
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7.3.2. QUÈ ÉS L’ECODISSENY?: 

L'ecodisseny a l'igual que la política integrada de producte (IPP) suposa una 
nova manera de pensar que neix de la necessitat de modificar l'actual model de 
producció i consum per la seva manca de sostenibilitat.  

Aquesta nova perspectiva suposa: 

1. Realitzar una sèrie de canvis en la manera de produir 
2. Utilitzar unes noves eines de treball 
3.Obtenir uns guanys tant pel medi ambient com per les empreses i la societat 
en general. 

 
 Implica dissenyar un producte intentant evitar al màxim els residus, que creïn 
un impacte sobre el medi, que es puguin reciclar i reutilitzar fàcilment. 
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DEFINICIONS  
 
“ Accions orientades a la millora ambiental del producte en l’etapa inicial de 
dissenyar per mitjà de la seva funció, selecció de materials menys impactants, 
aplicació de processos alternatius, millora en el transport i en l’ús i la 
minimització dels impactes en l’etapa final de tractament.”(segons diversos 
autors) 
 
“Integrar accions de prevenció i minimització dels impactes ambientals 
associats al producte en l’etapa de disseny o redisseny, reduint la seva carrega 
ambiental associada al cicle d’aquest.”(segons diversos autors) 
 
“Disseny d’un producte tenint en compte la minimització dels impactes sobre 
els ecosistemes naturals al llarg de tot el seu cicle de vida.”(diccionari CCAA) 
 
 

    
 
 
-ECODISSENY EFICIENT: 
 
És l’ecodisseny que te en compte els criteris de millora econòmica, també 
anomenat Ecoeficiència. Integrarà els aspectes ambientals i econòmics en 
l’etapa de disseny amb una estratègia de crear un valor afegit més alt als 
productes. Implica la reducció de costos i la disminució de la utilització 
intensiva dels recursos. 
 

   
 
-ECODISSENY SOSTENIBLE 
 
És el darrer estadi de millora, son actuacions en el camp del disseny que 
integren a més de les millores econòmiques i una disminució dels impactes, els 
aspectes socials. Això implica equitat, com bé indica el desenvolupament 
sostenible. 
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7.3.3. L’ECODISSENY EN EL CICLE DE VIDA D’UN 
PRODUCTE 
 

 

    
 
 

Figura 12. Integració de l’ecodisseny en el cicle de vida d’un producte. Font:  ARC 

 

 
 

 
 

 

ECODISSENY 
EN EL CICLE 
DE VIDA DEL 
PRODUCTE 

ÚS 
 

-Eficiència energètica 
-Estalvi d’aigua 
-Minimització del consum 
de productes auxiliars 
-Prevenció de la 
contaminació 
-Durabilitat 

FI DE VIDA 
 

-Utilització de 
monomaterials 
-Eliminació de substàncies 
tòxiques i perilloses 
-Fabricació modular i de 
fàcil desmuntatge 
-Utilització de materials 
compatibles 
-Identificació de materials 
difícils de reconèixer 
mitjançant codis 

 
DISSENY PER A LA 
RECICLABILITAT 

DISTRIBUCIÓ 
 
-Una distribució 
més eficient 
 

PRODUCCIÓ 
 
-Utilització de materials 
reciclats 
-Reaprofitament de 
components de 
productes fora d’ús 

 
DISSENY PER AL 
RECICLATGE I LA 

PRODUCCIÓ MÉS  NETA 

OBTENCIÓ DE 
MATÈRIES 
PRIMERES 

 
-Conservació dels 
recursos 
-Baix impacte dels 
materials 
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7.3.4.MÈTODES D’ANÀLISI DELS ASPECTES 
AMBIENTALS DEL PRODUCTE 
 
Hi ha diferents mètodes per analitzar els aspectes de millora ambiental dels 
productes, els més coneguts son: 
 
1.Matriu MET (Materials, Energia, Tòxics) 
 
S’analitzen totes les entrades de materials en cada etapa del cicle de vida, els 
impactes dels processos i transports d’energia i finalment les sortides en forma 
d’emissions de tòxics. L’anàlisi és qualitatiu 
 
2.Eco-indicadors 
 
Es tracta d’una eina quantitativa,  més eficient que la matriu MET, que intenta 
avaluar l’impacte de l’activitat industrial sobre el medi ambient. 
 
Es construeixen una sèrie de taules amb valors numèrics que expressen 
l’impacte ambiental en funció de la quantitat o volum de cada material o procés, 
les unitats son per a tots els valors iguals acordats per la entitats que ho realitza. 
 
3.Anàlisi de Cicle de Vida 
 
L’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) és una eina de gestió que serveix per avaluar el 
comportament ambiental d’un producte al llarg de tot el seu cicle de vida (“des 
del bressol a la tomba”).  Es pot realitzar de dues maneres diferents: 
 

-   comparant ambientalment dos (o més) productes, serveis, processos etc.  
 

- determinant les etapes del cicle de vida que contribueixen més a 
determinats impactes per tal de poder proposar millores ambientals. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                
Anàlisi de la situació actual dels RAEE al Gironès                                                     ENDOINA SLL 

 

 

  endoinasll@yahoo.es                                                                                                                         81 

   

Una millora important la trobem aplicant: 
 

-Estratègies d’ecodisseny :Dissenyar els processos i productes de forma que 
redueixin la quantitat de residus, que permetin incorporar material reciclat i 
que facilitin que els residus puguin ser reciclats en el mateix procés productiu. 

 
-Garantir el correcte funcionament dels equips i la maquinària de producció i 
augmentar els temps de funcionament productiu amb: 
Procediments i/o instruccions de funcionament i manteniment dels equips de 
producció, així com la programació de les operacions de manteniment dels 
mateixos. 

 
-Aplicar tècniques de producció més àgils( com per exemple mètodes just-in-
time) que permetin incorporar matèries primeres directament al procés, reduint 
l’emmagatzematge. 

 
-Adoptar les MTD’s, ja que, aquestes poden incidir directament sobre la 
minimització de la utilització de matèries primeres, així com sobre la reducció 
de la generació de residus. 
 
-Realitzar un adequat manteniment i neteja per evitar residus originats per 
errors o accidents 
 
-Disposar de procediments de fabricació per escrit 
 
-Canvis de matèries: poden representar millores de P+N tant en el procés de 
fabricació com en el producte final. Un dels principals objectius és utilitzar una 
substància gens o menys tòxica que l’original, o de més fàcil recuperació, 
sense oblidar que en l’avaluació de les substitucions de matèries s’han 
d’analitzar tots els factors de risc, com ara la inflamabilitat, explosibilitat, etc. 
.Un dels canvis de matèries més usuals en P+N és el canvi de dissolvents 
(vegeu 6.5.4). Sovint, però, el canvi en les matèries és una de les alternatives 
que demana més investigació preliminar. Es poden necessitar estudis de 
laboratori o planta pilot i assaigs del producte final abans de la seva adopció. 
 
Quan el canvi és una reformulació del producte final caldrà comptar amb la 
intervenció de la funció de màrqueting i l’acceptació de l’usuari. 
Alguns canvis de matèries responen a una intenció molt general, com poden 
ser: 
� Emprar primeres matèries de millor qualitat o pretractades en 
l’alimentació 
� Emprar primeres matèries de nova especificació reciclades d’altres 
processos 
� Emprar diferents catalitzadors. 
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De manera més resumida… 

 
1. reduir la intensitat en l’ús de materials 
2. reduir la despesa d’energia 
3. reduir la dispersió de substàncies tòxiques 
4. augmentar el reciclatge 
5. maximitzar l’ús sostenible de recursos 
renovables 
6. allargar la vida útil dels productes 
7. augmentar la prestació de serveis inherents en 
els productes 
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CAPÍTOL 8: 
 
 

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ I 
PROPOSTES D’ACTUACIÓ  
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8. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ I 
PROPOSTES D’ACTUACIÓ 
 
8.1. TREBALL DE CAMP 

 
Observant el cicle de vida d’un AEE podem veure el següent: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Per una bona anàlisi de les possibilitats de tractaments i possibles aprofitaments 
de les matèries provinents del tractament hem de saber quin son els actuals i 
quines possibilitat ens ofereixen.  

 
Ho hem comprovat en primera persona a les diferents plantes existents a 
Catalunya i d’aquí hem extret les diferents fitxes següents. 

 
 
 

 

ÚS 

RESIDU 

COMERCIALITZACIÓ 

PRODUCCIÓ 
MATÈRIES 
PRIMERES 

RECICLATGE 

REUTILITZACIÓ 

VALORITZACIÓ 

REBUIG 

PLANTA DE 
TRACTAMENT 

DEIXALLERIA 

Figura 6. Cicle de vida dels AEE des de l’obtenció de matèries primeres fins la sortida del seu corresponent 
tractament. 
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8.1.1. VISITES TÈCNIQUES 
 
S’han realitzat un total de tres visites tècniques a les plantes existents a 

catalunya que tracten RAEE, totes situades a la població del Pont de Vilomara i 
Rocafort(per a més informació veure annex 4 ). 

 
 

TPA (Técnicas de Protección ambiental SA) 
 
FITXA DESCRIPTIVA 
 
CONCESSIONÀRIA : Técnicas de Protección Ambiental S.A (TPA) 
TRACTAMENT : Frigorífics  

                                                                 
 
CAPACITAT ANUAL : 40000 unitats (2400 tones) 
ENTRADA EN SERVEI : Novembre de 1995 
UBICACIÓ : Pont de Vilomara i Rocafort 
EVOLUCIÓ RECOLLIDA : 
 

Evolució de la Recollida de Frigorífics
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NOVES INSTAL�LACIONS: Va entrar en servei l’octubre de 2003, situades a la 
mateixa població. Amb una capacitat de 125000 unitats (7500 tones) 
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VISITA A LA PLANTA DE TRACTAMENT TPA (Técnicas de 
Protección ambiental SA) 
 
En la visita a la Planta de Tractament TPA situada al Pont de Vilomara  ens ha 
atès directament el tècnic de la planta i ens ha donat la següent informació: 
 
 
A la Península Ibèrica només existeixen dues plantes de tractament de 
frigorífics,  una altra a les Illes Balears (que només avarca els provinents de la 
ciutat de Palma) i l’altra situada al Pont de Vilomara(Bages). Aquesta última va 
ser la primera de l’Estat Espanyol i la 3ra o 4ta de tota Europa (els primers en 
construir-ne una foren els alemanys). 
 
Avui dia aquesta planta té una capacitat de tractament de 4000 unitats (tant 
frigorífics com aire condicionat). En un principi estava ubicada al poble del Pont 
de Vilomara, però degut a les noves normatives d’ubicació de les indústries dins 
l’àmbit urbà, i la necessitat d’incrementar la superfície i línea del tractament, es 
va situar on és actualment; en aquest moments disposa de dues línees de 
tractament (la que es va poder aprofitar de l’antiga, que té 11 anys, i una nova). 
 
Aquesta planta rep frigorífics de tota Catalunya i d’Andorra. Aquest últim 
estudia la possibilitat de crear un SIG propi però l’Agència de Residus de 
Catalunya s’hi oposa, ja que, no és necessari perquè passen la frontera i llavors 
son competència de Catalunya.  La logística serà privada i a més s’haurà 
d’omplir el protocol de transport transfronterer. 
 
En aquest moment, la planta de tractament comença a plantejar-se el reciclatge 
i tractament d’aire condicionat. Alemanya ha estat també pionera en aquest 
tema, però els procediments desenvolupats allà, no són aplicables aquí degut a 
que el nombre d’aquests elements aquí és molt superior al que tracten allà. Això 
força a desenvolupar idees pròpies. 
 
INFORMACIÓ BÀSICA DE L’EMPRESA 
 
La infraestructura pertany a la Generalitat, que va invertir 4’7 milions d’euros i 
va cedir el terreny. TPA és una empresa pertanyent al grup Ambito (pertanyent 
a la seva vegada a Fomento de Construcciones y Contratas o FCC) que va 
guanyar el concurs públic per fer-se càrrec de l’explotació i servei d’aquesta.  
 
L’edifici presenta una de les façanes construïdes bàsicament amb plaques 
fotovoltaiques amb una potencia màxima de 14,4 KW (tot i que lo màxim 
produït ha segut 11 KW), que en front del 500 KW contractats no és gaire; tot i 
així, es va instal�lar més per consciència ecològica.  
 
 



                                                                                                                                                                
Anàlisi de la situació actual dels RAEE al Gironès                                                     ENDOINA SLL 

 

 

  endoinasll@yahoo.es                                                                                                                         87 

   

Al 2003 es va realitzar al trasllat cap a la nova planta, però al 2004 encara 
només es disposava d’una sola línia de tractament. Finalment, al 2005 es va 
inaugurar la segona línia. La quantitat de material tractat ha anat augmentant al 
llarg dels anys, fins arribar a la xifra de 87630 unitats tractades (2005). 
 
L’empresa té 3 grans costos:  

- el manteniment: la maquinària té un cost aproximat de 4-5 milions. 
- el personal: Aquesta empresa té un total de 20 operaris (entre homes i 

dones) treballant durant dos torns (un total fix de 7 a cada torn: matí i 
tarda), més la gent d’oficina. En breu, es pretén instaurar un torn de nit 
(només farien la fase I per tal d’avançar feina). 
Per ser operari només es requereix tenir els estudis mínims i el carnet de 
manipulador de carretons (es pretén que a la llarga es creï un “carnet de 
manipulador de residus electrònics). L’empresa ja realitza diferents 
cursos de formació del personal: de Prevenció de Riscos, de Manual de 
Qualitat (de Medi Ambient i de Planta). 

- La gestió de residus 
 
Tot i així, la inversió s’amortitzarà en 10 anys vista. 
 
Per últim en quan a temes d’educació i visites guiades, normalment ho porten a 
terme el Centre d’Ensenyament del Bages.  
 
PROTOCÒL D’ENTRADA 
  
Quan arriba un camió se li demana la documentació, es pesa i es descarrega. En 
aquest moment es retorna la documentació i es pesa el camió buit, obtenint així, 
el pes net del residu. A continuació se li paga per pes i unitat (és una barreja 
d’ambdós conceptes).  
 
Els ferrallers, ara treballen com a transportistes, així, que la generalitat va 
decidir no disposar d’un sistema de transport propi en benefici d’aquest  gremi. 
Amb aquest sistema s’ha permès que continuïn implicats en el circuit de 
recollida d’electrodomèstics i ferralla, tot i les noves normatives (que els 
prohibien la manipulació no autoritzada d’elements que necessitaven ser 
tractats).  
 
Algunes dades interessants són: 

- Andorra envia una mitjana de 100 neveres/any. 
- Desde Manresa arriben 22 neveres/dia. 
- En general com a mitjana, l’empresa rep una mitjana de 27 

neveres/diàries. 
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PROCEDIMENT DEL TRACTAMENT DELS FRIGORÍFICS 
 
El principal problema que es troba en el tractament de frigorífics són els CFCs 
(Clorofluorocarburs). Aquests s’utilitzen tant en el circuït de refrigeració (CFC 
R-12, veure imatge) com en les escumes aïllants de poliuretà, on actuen com 
agents expansors (CFC R-11 , veure imatge). Si aquests gasos s’alliberen a 
l’atmosfera, afavoreixen les reaccions químiques que destrueixen la capa d’ozó. 
Per això hi ha acords internacionals per la progressiva prohibició del seu ús. No 
obstant això encara son presents en els electrodomèstics i sistemes de 
refrigeració (sobretot els RAEE històrics) 
 
El procés consta de les següents etapes: 
 
4. Quan arriba un aparell es porta a la zona d’emmagatzematge corresponent, 

es neteja i se n’extreuen i es separen el motor, el filtre deshidratador, els 
endolls, el vidre... Tots aquests materials són enviats a gestors autoritzats o a 
ELECTRORECYCLING (material elèctric o electrònic com endolls...). 
El motor, és l’únic element que es tracta, extreien l’oli i el gas refrigerant 
(CFC de R-12). 
La màquina de succió actua foradant el motor i realitzant el buit dins aquest 
al succionar. L’oli cau per gravetat al dipòsit i el CFC quedarà a dalt. Una 
vegada s’obté l’oli, es desgasifica (per temperatura, ultrasons...), ja que té un 
0,1% de contingut de CFC; l’oli passa al servei públic i es recicla com a oli de 
motor i els greixos que no es poden reciclar es barregen amb runes i 
s’utilitzen per a les carreteres. Així mateix el CFC es comprimeix a 14 bars 
per passar de fase gas a líquid (de fet els les escumes de poliuretà o PUR 
quan es comprimeixen s’extreu el CFC-11 que està a 27ºC. 
 
Tot i que es prohibeixen la fabricació d’elements amb HCFC, encara resten 
aparells que necessiten d’aquests tipus de molècules (no ven bé aquestes) i 
que legalment és  
permeten. 
 

5. A través d’una cinta s’envia el frigorífic a un ascensor que la puja fins una 
cambra de trituració. En aquesta cambra que està tancada l’aire es enviat a 
una altra amb filtre de partícules per netejar el possible contingut de CFC i/o 
altres gasos tòxics que es puguin despendre en aquest procediment. El 
sistema de trituració és amb ganivets (tot i que existeixen molts altres 
sistemes). 

6. A la mateixa cambra de trituració es separen els elements fèrrics mitjançant 
magnetisme (d’overman magnètic). De la cambra surten dos cintes 
magnètiques que separen el ferro de la resta: el ferro va cap a fora i la resta 
segueix cap a la cambra de corrent de Foucault. 

7. De la cambra de trituració surten escumes, plàstics, fustes, elements 
metàl�lics... que separen: 
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- Elements metàl�lics i no metàl�lics: dins d’una cambra s’apliquen les 
corrents de Foucault i s’aconsegueix separar la ferralla (bàsicament el 
coure i l’alumini) de la resta. 

- Es separa el plàstic de la resta dels elements no metàl�lics (bàsicament 
escumes). 

- Escumes de poliuretà (PUR): que es comprimeixen per reduir el volum 
que ocupen. 

 
 
Es pot veure l’esquema del procès a l’annex 4. 
 
 
En la cambra de partícules observem tota una sèrie de procediments: 

1. Filtració i 1er Prerefredament : es treu la part sòlida  
2. 2on Prerefredament: disminueix  la temperatura a 0ºC, 

s’aconsegueix extreure la humitat i la major part dels gasos. 
3. Intercanvi de fred amb N2 líquid: aquest líquid es troba a -165ºC, 

i al intercanviar aquest amb l’aire que s’està tractant, s’aconsegueix 
per una banda, la condensació i recuperació de CSC i per altra 
l’aprofitament del nitrogen gasós per la inertització de l’atmosfera al 
treure el CFC. 

 

 
Figura 8. Esquema del sistema de tractament de gasos 

 
Des de la inauguració de la planta, el tractament dels frigorífics ha canviat 
lleugerament: en un principi, la cambra de filtre de partícules era de carbó actiu, 
i per separar la ferralla del plàstic no s’utilitzaven corrents de Foucault, sinó una 
taula densimètrica. A més, en lloc d’utilitzar una cinta elevadora, actualment es 
disposa d’un ascensor per a transportar els aparells fins la obertura de la cambra 
de trituració. 
 
També, s’han instal�lat dos càmeres de vídeo per poder avaluar més fàcilment 
els diferents problemes que puguin interrompre el procediment (una està 
situada a la trituradora). 
 

N2 líquid 

(a -165ºC) 

N2 gasós 

CFC condensat 

1 2

 3 
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Els CFCs obtinguts es destinen principalment a la seva reutilització. D’aquesta 
manera, es facilita el procés de paulatina renovació de les instal�lacions 
frigorífiques existents sense necessitat de fabricar més CFCs. 
 
Amb aquests processos de selecció i separació, s’aprofita més del 89% en pes 
dels components del frigorífic, que en volum representa un percentatge superior 
al 95%. 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMENT DEL TRACTAMENT D’AIRE ACONDICIONAT 
 
L’aire condicionat es pot separar en dos seccions: 

 
                       Figura 9. Esquema bàsic d’un aparell d’aire condicionat 

 
Si l’aparell està ben construït, el CFC estarà ubicat a la cambra de retenció, però 
les pressions de treball són diferents a la dels frigorífics, per tant cal baixar la 
pressió per poder utilitzar l’aparell de buidatge (s’utilitza un equip mòbil, ja que 
actualment només es tracta un nombre limitat d’aquests aparells). A 
continuació, s’ubicaria al circuit general de reciclatge de frigorífics, extraient la 
part electrònica, que s’envia a ELECTRORECYCLING (juntament amb els 
endolls, el motor del ventilador ja descontaminat i part del radiador).  
 
 
PROBLEMES DEL TRACTAMENT 
 
El principal problema són els residus. D’aquest procediment es generen: 
- PUR(Escumes de poliuretà): avui dia encara no té finalitat, però s’ha vist 
que té un elevat contingut energètic (5000 Kcal). 

- CFC: es porten a incinerar a Travis (França), tot i que a Constantí hi ha una 
incineradora també especialitzada en algun tipus de residus perillosos, no 
està preparada per aquest tipus de producte. 

- Ferro: el destí final és una fundició metal�lúrgica (CELSA), que tracta 
elevades quantitats per això, s’envia a través d’un intermediari. Aquest 
acumularà el ferro fins tenir la suficient quantitat i transportar-ho per a ser 
tractat. 

a. interna 

b. externa 
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- Alumini: el destí final és molt similar al del ferro, però el mercat de 
l’alumini no és tan agressiu com el del ferro. 

- Plàstic: per aquest residu hi ha molt bons gestors; en el cas d’aquesta 
planta, s’envien a Valencia i a Toledo. En aquestes plantes, es fan virutes de 
plàstic i per injecció tèrmica es realitzen diferents elements (porta CD...). 

- Endolls: es recupera el coure. 
- Altres: s’envien a la incineradora. 
 
Un dels problemes en el tractament de frigorífics es deu al material que 
conformen aquest electrodomèstics. 
 
Existeixen dos tipus de frigorífics especials: els de fibra de vidre i els d’acer 
inoxidable. Els primers per l’abrassivitat del material perquè destrossaria la 
trituradora, i per tant només es descontamina.  

 
 
ELEMENTS IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE  
 
Disposar d’un personal fix és important per el grau de coneixement sobre la 
complicada composició que permetrà minimitzar el temps de tractament dels 
frigorífic. Aquest personal podrà avaluar amb un simple cop d’ull si un frigorífic 
és de fibra de vidre (i per tant és necessari extreure’l de la línea de tractament), 
o bé aplicar o donar idees de millores en el tractament. 
 
 
SITUACIÓ EN L’ÀMBIT DEL TRACTAMENT DELS FRIGORÍFICS 
 
A Galícia i a València, aquest tema està molt oblidat, ja que ningú se’n vol fer 
càrrec, en canvi, en altres punts de la península es comença a instaurar 
empreses que se n’encarreguen.  A Aznalcollar (Andalusia) s’està creant un 
polígon ambiental, a Astúries s’està construint una empresa (COCEPSA) que 
realitzarà la primera fase del tractament, i al País Basc tot just s’està implantant. 
Tot i així, en els únics punts on funciona ben bé és a Catalunya i a les Illes 
Balears. 
 
El problema principal perquè una activitat com aquesta sigui rentable, es tenir 
una entrada regular per tal que el funcionament de la maquinaria tinguin un 
rendiment òptim. TPA té una entrada regular de l’ordre de 400 neveres als dos 
torns (com a màxim s’han arribat a tractar 520). 
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PILAGEST  
 
FITXA DESCRIPTIVA 
 
CONCESSIONÀRIA : Pilagest S.L 
TRACTAMENT : Fluorescents i Piles 
 

     
 
CAPACITAT ANUAL : 6.000.000 de làmpades fluorescents i de descàrrega 
(1100 tones) 
ENTRADA EN SERVEI : Juliol de 1998 
UBICACIÓ : Pont de Vilomara i Rocafort 
EVOLUCIÓ RECOLLIDA : 

Evolució de la Recollida de Fluorescents
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ELECTRORECYCLING  
 
FITXA DESCRIPTIVA 

 
CONCESSIONÀRIA : Electrorecycling 
TRACTAMENT : Petits electrodomèstics, equips de tecnologia informàtica i 
comunicacions, aparells electrònics de consum, joguines, instruments de 
vigilància i control. 
 

         
 
CAPACITAT ANUAL : 15000 tones/any 
ENTRADA EN SERVEI : 2004 
UBICACIÓ : Pont de Vilomara i Rocafort 
EVOLUCIÓ RECOLLIDA : 

Evolució de la Recollida de RAEE (marró i gris)
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Per a més informació sobre les plantes de tractament veure annex 4. 
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ENTREVISTA A MARIA VIDAL –Tècnica del CCR (03 de febrer del 
2007) 

 
 
1. Podria exposar breument el projecte amb el qual està treballant? 

 
Adaptació de la gestió dels RAEE a la nova Directiva europea a nivell de 
Catalunya. 
 
 

2. Com va sorgir aquest projecte? La iniciativa és conseqüència 
directa de la nova legislació (RD 208/2005) referent als RAEE o ja 
es tenia en projecte degut a la problemàtica que representa? 

 
És conseqüència de la nova llei però, van haver-hi alguns projectes 
pilot(AETIC) per a la distribució. 

 
 
3. A quin departament pertany el projecte i com s’estructura? 
 
Pertany a l’ARC però ho porta el Centre Català del Reciclatge(CCR), a través 
dels directors de cada àrea. En aquest cas Pilar Chiva i jo, que celebrem una 
comissió mensual amb els SIG, els ens implicats i membres de l’ARC. 
 
 

4. Només estaran comptabilitzats els RAEE adherits als SIG? Què 
passa amb la resta? Considera que aquestes dades seran 
objectives? 

 
Per llei, totes les poblacions han d’estar adherides als SIG o tenir un sistema 
propi. Les que no hi son encara, se’ls està “perseguint” mitjançant correu per 
informar-los. 
 
Les adherides suposen el 80-90% de la producció, el 20% del total d’ens. 
 
 

5. Coneix les poblacions dels Gironès que s’hagin afegit? 
 
Fins a dia d’avui s’han adherit: 

- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
- Consell Comarcal del Baix Empordà 
- Consell Comarcal del Gironès 
- Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
- Ajuntament de Palafrugell 
- Ajuntament de Llançà 
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Molts ajuntament tenen el seu propi sistema perquè els surt més econòmic i 
per tindre un tracte més directe. 
 
 

6. Com promocionarien a les poblacions que no estan adherides, 
perquè s’apuntessin dins aquests sistema? 

 
S’han enviat informació a totes les localitats amb deixalleria, etc. El termini és 
fins al juny, llavors es farà un recompte perquè la intenció és que s’hi adhereixi 
tothom però, no es pot obligar. 
 
 
7. Podria explicar la integració dels SIGs amb l’OFIRAEE? (existeix 
un gestor únic per part del CCR? El tria el municipi? Es decideix 
per zona?Etc.) 

 
-Qui ho ha organitzat tot ha sigut l’OFIRAEE. 
 
-Els gestors s’organitzen per categories de RAEE, recollint a totes les 
poblacions adherides. 
 
8. Només ha passat un mes des de l’inici de l’OFIRAEE, podria fer 

una valoració de com han respost les poblacions? En quin període 
de temps es planifica establir aquest sistema a tota Catalunya? 

 
-La resposta ha sigut positiva, ja que, cada cop hi ha més ens i els problemes 
que sorgien al principi es van resolent. Hi ha poques queixes. 
 
-La implantació està prevista en 3 mesos però depèn dels ens. 
 
 
9. Quina resposta han donat els SIGs establerts a Catalunya? 
 
Ha sigut una obligació imposada per la llei, s’ha signat un conveni marc (veure 
annex 5 ). 
 
 

10. Com donen a conèixer al públic aquest servei? (tant als 
productors com els consumidors). Hi ha alguna campanya 
divulgativa prevista? A quins sectors anirà adreçada?  
 

Els productors son els que tenen l’obligació de fer aquesta feina, es 
destinaran 12 cèntims de cada aparells venut per a la realització de 
campanyes divulgatives. 
 
Desde l’ARC s’envien cartes als fabricants i es realitzen xerrades per als ens. 
Hi ha ajuntaments que fan campanyes voluntàries. 
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11. En un futur immediat es preveu que l’OFIRAEE assumeixi altres 
competències dins aquest àmbit? 
 

No, ja que s’ha creat exclusivament per a això. 
 
 

12. Troba que amb les deixalleries i planta del Pont de Vilomara, és 
suficient? Hi hauria la possibilitat de descentralitzar-la en les 
diferents províncies? 
 

-En principi desde l’ARC creiem que hi ha suficient capacitat. No es 
necessària una descentralització 
 
Fins ara els Ajuntaments pagaven el transport fins al Pont de Vilomara però 
ara ho paguen tot els SIG. Sols tenen la responsabilitat de recollir els trastos 
vells i a més a més, com més separacions de RAEE tinguin a la deixalleria 
més diners els pagaran(veure conveni marc, annex 5). 
 
 

13. El tractament actual es basa bàsicament en la trituració dels 
RAEE i la separació dels diferents components que van a parar 
novament a mans de gestors. Hi ha la possibilitat de trobar un 
tractament o tractar-los directament ( creació d’una nova planta o 
ampliació de la ja existent) o no hi ha la suficient quantitat per a 
satisfer aquesta inversió?  
 

Amb la nova directiva s’intenta forçar a una separació més eficaç dels 
components (sistemes d’ecodisseny), la reutilització a mans dels gestors(que 
fins ara ha estat un poc perseguida),etc. 

 
 
 
14. Tenim dubtes sobre si els fluorescents passaran a tractar-se a la 
planta de TPA. 
 

Els fluorescents pertanyen als RAEE però a Catalunya es continuaran 
tractant juntament amb les piles a la planta de PILAGEST. No és necessari 
portar-ho tot a la mateixa planta ja que totes es situen a la mateixa població i 
no sortiria econòmic construir més línies de tractament. 
 
Els SIG relacionats amb el sector son AMBILAMP i ECOLUM.
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PROFESSIÓ ACTIVA: ____________ 

8.1.2. ENQUESTES 
 

 

FITXA/ENQUESTA CONSUMIDOR 
 
EDAT                                            
SEXE(H/D):_________ 
                               
 10-15  
 16-20 
 21-25 
 26-30 
 31-40 
 41-50 
  51-60 
 > 60 

 
1. Sap el que signifiquen les sigles RAEE? 
 

2. Sabia que aquests elements es reciclaven? 
 

3. Separa normalment els diferents residus domèstics?(com a mínim ha de 
marcar 3) 

 

 Paper/Cartró  Voluminosos (Sofà, Mobles, ...) 
 Envasos  Aparells Elèctrics i Electrònics (Televisor, DVD, Ordinadors,....) 
 Vidre  Medicaments 
 Matèria Orgànica  Olis 
 Roba  Altres 

 

4. Què valora més a l’hora de comprar un electrodomèstic o un aparell  
    elèctric/electrònic? (Senyali per ordre de preferència) 

 

 
 
 
 

 
 
5. Què fa amb els aparells que no funcionen o són vells?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIS:  Primaris o E.S.O. 
  Batxillerat/ Cicles. Quins? 
  Llicenciatura. Quines? 
  Altres 

 Preu 
 Qualitat mediambiental 
 Marca/Qualitat 
 Estalvi energètic 
 Prestacions 

 Intenta arreglar-ho 
 Els llença a la brossa/carrer 
 Els porta a la deixalleria 
 Els porta a les botigues 
 Els dona a una entitat que els pugui fer servir 
 El venc a un lloc de segona mà 
 NS/NC 

 
De les enquestes realitzades es va obtenir que només un 17% coneixia 
l’existència d’aparells elèctrics i electrònics com a residu especial, tot i que 
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només un 2% coneixia l’acrònim amb el que es refereix. La majoria de 
població coneixedora pertany a un rang d’edat entre 21 i 40 anys (amb un 
màxim coneixement entre els 26 i 30 anys) i amb un nivell d’estudis igual o 
superior al batxillerat; a més, en la majoria de casos, els estudis o el treball 
estaven relacionats directa o indirectament als RAEE. 
 
Per altre banda, s’ha observat que no existeix relació demostrable entre 
reciclar altres tipus de fraccions i conèixer el RAEE (només s’ha obtingut un 
nivell de significació de 0.71). 
 
Segons aquestes enquestes, es denota un clar desinterès per la població 
menor de 16 anys (tot i que aquests tenen una certa consciència de la 
importància del reciclatge), i major de 40 anys (la majoria administratius, 
treballadors manufacturers, ames de casa, jubilats i gent en atur, amb un 
nivell d’estudis des ESO. o inferior, fins a Batxillerat). Així, que les 
estratègies utilitzades a la campanya han d’estar pensades, sobretot, per 
provocar el interès de la població major de 40 anys. 
 
Altres estimacions realitzades és que la població en general compra els 
aparells pel preu d’aquest i en segon terme per les prestacions que els hi 
ofereix; tot i així, els que més valoren els preus són els menors d’edat i els de 
40 anys a damunt (a nivell d’estudis serien els que tenen un nivell inferior o 
igual a la ESO, i a nivell d’activitat professional són els que es dediquen als 
estudis primaris o treballen com obrers en una fàbrica).  
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8.2. PLA D’ACTUACIÓ 
 

 
Una vegada realitzada l’anàlisi de la situació dels RAEE es poden realitzar una 
sèrie de propostes d’actuació aplicables a la ciutat de Girona (i altres similars).  
 
Per tant és important una bona prevenció, és a dir, una reducció en l’origen de 
RAEE i una bona reutilització per a intentar disminuir poc a poc la gran 
quantitat de residus d’aparells generats 
 
Els objectius inicials que s’haurien de marcar les administracions competents en 
matèria de tractament de residus per tal de tenir una visió global de la generació 
d’aquests residus son: 
 

-La realització d’inventaris exhaustius sobre els residus 
d’electrodomèstics de línia blanca. I també d’altres referents a la resta 
d’aparells elèctrics i electrònics 

 
-Facilitar al màxim l’accés a la informació al públic i reduir-ne les etapes 
desde que és residu fins a que arriba a la planta de tractament.  
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8.2.1.TRANSPORT PER FERROCARRIL COM A 
SUBSTITUT DEL PER CARRETERA 
 
Com ja s’ha comentat en l’apartat 6.10 el transport per carretera és el més 
utilitzat per traslladar els RAEE a les plantes de tractament. 
 
No sembla correcta l’utilització d’un medi de transport altament contaminant, 
com és el del automòbil, amb una gestió de residus que vol minimitzar l’impacte 
ambiental d’aquest sense tenir en compte les emissions de CO2 que van a la 
atmosfera ni el seu consum de recursos naturals. És per això que veiem com una 
bona alternativa el transport de residus d’elevat volum a través del ferrocarril. 
 
Considerant l’alternativa del transport ferroviari podrem tenir major 
disponibilitat en l’elecció dels emplaçaments, també es podrà variar l’adopció 
d’un determinat tractament final, ja que en alguns casos era forçat elegir-lo per 
les limitacions que ens comportava el propi transport.  
 
El ferrocarril o tren també és  una bona opció per aquells països que estan en     
zones de desertització o pràcticament convertides en deserts on només i pot 
arribar aquest mitjà de transport. 
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1Dades obtingudes de l’Ajuntament de Girona (documents de la web: 
www.ajuntament.gi/mediambient/docs/A21Gi-TR-9-residus.pdf) 
2Dades del 2006 obtingudes del document grafiques_residus_nov_2006.pdf de la web de l’ARC 

8.2.2. CAMPANYA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL 
 

1) INTRODUCCIÓ 
 

SITUACIÓ ACTUAL 
 
Els països desenvolupats es caracteritzen per tenir una cultura consumista on 
prevaleix l’ “utilitzar i llençar” en vers del “reutilitzar”. Aquest mode d’actuar 
genera gran quantitat de residus, molts d’ells reaprofitables i/o reciclables.  
 
Cada ciutadà de Girona genera una mitja de 1,59 kg de residus diaris per 
habitant1, el que suposa un total aproximat de 45.000 tones de residus anuals. 
Dins d’aquests residus, només el 28, 76% són abocats selectivament2; i dins 
d’aquesta fracció, només el 7% aproximadament correspondria als RAEE 
(residus d’aparells elèctrics i electrònics). Aquests elements es consideren un 
residu especial, pel contingut de certs elements tòxics que els conformen (zinc, 
níquel, cadmi,....); i per això, requereixen d’un procés de tractament especial.  
 
L’ajuntament recupera aquests elements com a residus mitjançant la deixalleria, 
el servei de recollida de voluminosos, la neteja viària (hi ha gent que els deixa 
llençat al carrer), o bé, la recuperació (bàsica) de les incineradores i abocadors. 
Un cop reagrupats aquests RAEE, són enviats al Pont de Vilomara (a TPA-
frigorífics i a Electrorecycling), mitjançant transportistes autoritzats, on són 
revaloritzats i/o reciclats. Amb la nova legislació vigent en relació als RAEE, 
avui dia, també els distribuïdors estan obligats a acceptar aquests residus 
sempre i quan se’ls compri un de similar funció. 
 
En aquest sistema de recollida existeix un solapament de competències que 
afecta a l’ajuntament. Per una banda, la legislació (RD 208/2005) diu:“els 
productors hauran d’adoptar les mesures necessàries perquè els residus 
d’aparells elèctrics i electrònics posats per aquest al mercat, siguin recollits de 
forma selectiva i tinguin una correcta gestió ambiental (excepte que es 
reutilitzin com a aparells sencers)”, per altra, de la recollida de voluminosos i 
altres elements dins de l’àmbit urbà, l’ajuntament ha de tenir un servei de 
recollida. Així que els productors, com comprenen que la recollida de 
voluminosos i entre ells dels RAEE pertany a l’àmbit municipal, no es volen fer 
càrrecs de les despeses associades, i pagar a l’ajuntament per aquest servei 
(actualment només cobreixen les despeses des de les instal�lacions 
municipals/punts dels distribuïdors fins a les instal�lacions de recuperació).  
 
L’ajuntament de Girona té un dels percentatges de RAEE recuperats més alts de 
tota Catalunya, voldriem saber si aquest fet va lligat al grau de coneixement de 
la gent sobre els RAEE, la seva problemàtica i manipulació. Per això cal realitzar 
un estudi de camp per conèixer la situació actual, així com una campanya de 
sensibilització i informació ambiental d’aquests residus per tal de conscienciar a 
la població sobre la recollida i reciclatge d’aquests.  
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Figura 10. Esquema de gestió actual dels RAEE1  
 

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DEL MÒDUL D’EDUCACIÓ 
AMBIENTAL 
 
En aquest mòdul, s’exposaran dos projectes educatius relacionats amb els 
RAEE, però independents entre sí. El primer projecte tindrà com a objectiu 
exposar a la població, la necessitat del reciclatge dels RAEE i la importància de 
la seva participació per què el cicle es dugui a terme. El segon projecte tindria 
com a objectiu informar a la població de la inauguració i funcionament d’un nou 
centre de reciclatge dels RAEE; aquest segon projecte, es tractarà de manera 
superficial, ja que encara mancaria l’estudi per conèixer si seria viable 
econòmicament i l’aprovació per part de l’Ajuntament. 
  
Degut a la recent aplicació de la nova normativa referent als RAEE, es fa 
necessari informar, lo més ràpidament possible, a la població dels canvis que 
comporta. Per això, i tot i que els dos projectes es poden realitzar de manera 
simultània (generant un estalvi econòmic al reduir el nombre de follets, 
reunions,...), és adient realitzar el primer projecte de manera immediata i 
independent de l’altre (el segon projecte es realitzaria després de la construcció 
de la nova planta). 
 
Ambdós projectes estan pensats per aplicar-se només a la població de Girona, 
però són aplicables a qualsevol població del Gironès, amb les evidents 
modificacions. 
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2) METODOLOGIA DE LES CAMPANYES 
EDUCATIVES 

 
En aquesta secció es tractaren de manera independent els dos projectes 
esmentats, donant la major importància, ja justificada anteriorment, a la 
campanya educativa del primer projecte. En cada subsecció hi hauran diferents 
apartats per tal d’esquematitzar i facilitar l’enteniment de la metodologia 
utilitzada a cada campanya. 
  

CAMPANYA EDUCATIVA: NECESSITAT DEL RECICLATGE 
DELS RAEE 
 

A) SITUACIÓ INICIAL 
 

Abans de començar la campanya es va realitzar un estudi de camp, per veure 
el coneixement general de la població de la localitat de Girona, i poder 
realitzar una campanya educativa “personalitzada”. 
 
En aquest estudi, es van elaborar un total de 500 enquestes (el formulari 
realitzat es troba a l’Annex 6.1, i els resultats gràfics a l’Annex 6.2) a les 
proximitats de diferents  punts importants distribuïdors de RAEE. Les 
enquestes es van realitzar durant els dies de màxima afluència suposada 
(divendres i dissabte a la tarda), i es van executar un total de 100 enquestes 
per establiment repartits en 34 el divendres i 66 el dissabte. Els establiments 
seleccionats foren: PC City, Calbet, System Computer, Media Market i 
Electro-Estalvi, 
 
De les enquestes realitzades es va obtenir que només un 17% coneixia 
l’existència d’aparells elèctrics i electrònics com a residu especial, tot i que 
només un 2% coneixia l’acrònim amb el que es refereix. La majoria de 
població coneixedora pertany a un rang d’edat entre 21 i 40 anys (amb un 
màxim coneixement entre els 26 i 30 anys) i amb un nivell d’estudis igual o 
superior al batxillerat; a més, en la majoria de casos, els estudis o el treball 
estaven relacionats directa o indirectament als RAEE. 
 
Per altre banda, s’ha observat que no existeix relació demostrable entre 
reciclar altres tipus de fraccions i conèixer el RAEE (només s’ha obtingut un 
nivell de significació de 0.71). 
 
Segons aquestes enquestes, es denota un clar desinterès per la població 
menor de 16 anys (tot i que aquests tenen una certa consciència de la 
importància del reciclatge), i major de 40 anys (la majoria administratius, 
treballadors manufacturers, ames de casa, jubilats i gent en atur, amb un 
nivell d’estudis des ESO. o inferior, fins a Batxillerat). Així, que les 
estratègies utilitzades a la campanya han d’estar pensades, sobretot, per 
provocar el interès de la població major de 40 anys. 
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B) OBJECTIUS 
 

Els objectius específics d’aquesta campanya són: 
- Informar a la població la necessitat de separa correctament els RAEE i 
ubicar-los de la manera adequada. 

- Apropar a l’usuari la problemàtica associada a la conservació del medi 
ambient. 

- Fer entendre que la seva actuació és necessària per què el cicle es pugui 
dur a terme. 

- I com a conseqüència dels anteriors objectius es voldria reduir el 
percentatge de RAEE que no són dipositats  als espais destinats amb 
aquest fi, per tal de poder valoritzar, reciclar i descontaminar el màxim 
nombre d’aquests residus. 

 
C) METODOLOGIA 
 

En aquest apartat s’han plantejat una sèrie de mesures que es poden 
intercalar independentment entre sí, tot i que es presentaran en dos 
subapartats segons la seva sostenibilitat ecològica: 
   

MESURES D’UNA CAMPANYA ESTÀNDARD 
 

Tal i com s’han observat en varies campanyes educatives ambientals1, les 
opcions més reiterades són a través de via postal, cartells informatius, i 
sobretot reunions informatives i estands a la via urbana: 

 
1) Informació via postal : mitjançant cartes de correu informant 

breument sobre la importància del reciclatge dels RAEE i convidant a 
ampliar dita informació en els altres punts “d’atac”. Aquest sistema 
serveix com a carta de presentació de la campanya, per això, és important 
que aquest medi arribi a tothom i aconsegueixi captar l’atenció del 
destinatari –en la majoria de campanyes d’educació ambiental, els follets 
passen directament de la bústia a la paperera.  
 

S’han ideat dos opcions de fulletons. A continuació es mostra la forma 
bàsica un cop desplegada, però per veure el tipus de doblegament i el 
follet en detall, cal anar a l’Annex 7.1: 
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OPCIÓ A)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                CARA EXTERIOR                                            CARA INTERIOR 
 
 
OPCIÓ B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           CARA INTERIOR                                            CARA EXTERIOR 
 
La primera opció, un cop doblegada, genera un gran impacte visual, 
responsable d’incrementar la curiositat del públic receptor, així, 
s’assegura com a mínim una primera lectura de la totalitat o parcialitat 
del follet informatiu. La segona opció, es representa com a l’alternativa a 
la primera, per ser una proposta més seriosa, elegant, tot i que força 
creativa.  
 
S’enviarà un full informatiu per cada vivenda trobava (no correspon a les 
vivendes censades). El full informatiu serà un tríptic on s’esmentarà una 
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petita definició dels RAEE, la legislació relacionada, una breu exposició 
de la necessitat de reciclatge i les conseqüències de no realitzar aquest 
gest, una petita explicació del que cal saber de la nova normativa, i una 
invitació a les reunions i estands programats. Així mateix, s’inclouran les 
adreces a on dirigir-se per resoldre qualsevol dubte en referència a aquest 
tema: tant des de punts fixos (com les de l’Ajuntament, de la Deixalleria, 
...), com des d’elements puntuals (les actuacions informatives paral�leles 
oferides en aquesta campanya). 
 

2) Informació directa urbana:informació a través d’estands ubicats al 
carrer. El seu objectiu principal és informar al públic en general de les 
conseqüències degudes a la no-separació dels RAEE. Com a medi per 
accedir a la població i informar vers el tema en concret, es realitzaran 
unes breus enquestes, on, per tal d’incentivar la seva participació, es 
podria donar un petit obsequi (bolígrafs, samarretes, encenedors,... amb 
el logotip de la campanya: alerta RAEE)). La tipologia de les preguntes 
que conformen l’enquesta permeten informar a la vegada que es 
formulen (es pot parlar de preguntes informatives). 

 
 

 
Figura 11. Fotos d’estands d’altres campanyes d’educació ambiental realitzades 
  

Per ampliar el possible camp d’actuació, els estands s’ubicarien en les 
proximitats de zones comercials amb punts distribuïdors de RAEE 
estratègics o molt concorreguts. Així mateix, els dies de realització 
correspondrien amb els de màxima concurrència comercial: divendres a 
la tarda i dissabte sencer. La duració d’aquesta secció coincidiria amb la 
duració de la resta d’actuacions pertanyents a la campanya informativa 
directa. 
 

Mitjançant els tríptics repartits a domicili i/o plafons ubicats al carrer, es 
podrà notificar de la presència d’aquests estands i els dies de 
disponibilitat. 

 

3) Informació directa a través d’ens socials: a les diverses entitats, 
tant municipals com exteriors a aquestes, se’ls oferirà l’opció de realitzar 
diverses xerrades  obertes a tot el públic, amb la finalitat de fer conèixer 
la problemàtica que envolta als RAEE. En aquestes, un tècnic exposarà i 
ampliarà els diversos apartats presents al full informatiu, ajudat d’un 
power point, per tal de facilitar l’enteniment.  
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Figura 12. Imatges de reunions informatives d’altres campanyes d’educació ambiental 
 

4) Altres: es pot recolzar els àmbits d’actuacions, amb actes 
complementaris com podrien ser: publicar anuncis en diaris de tirada 
municipal, comarcal i/o provincial; plafons informatius al carrer, així, 
com realitzar alguna entrevista informativa en diversos medis radiofònics 
i/o audiovisuals.  

 
MESURES D’UNA CAMPANYA SOSTENIBLE 
 

Sembla una incongruència que les campanyes educatives mediambientals, 
siguin una de les responsables d’una despesa inútil de milers de tones de 
paper. Per tal de realitzar una campanya educativa més sostenible 
mediambientalment, existeixen varies opcions: 

 

1) Informació via mail: enviar un forward que circuli entre la gent amb 
mail pertanyent a Girona. Evidentment, aquest sistema no es massa 
controlable, i arribaria a molta gent que no pertanyés a la localitat de 
Girona, però degut a la gratuïtat del medi, com més gent quedi informada 
sobre la problemàtica RAEE, millor. Per altre banda, l’ús de les noves 
tecnologies denota una evolució en el sistema de comunicació de 
l’Administració Pública.  
 

Aquest sistema funcionaria igual que el fulletó de la metodologia 
estàndard, però com no es possible l’impacta visual, caldrà incentivar la 
presència a les reunions i estands utilitzant un títol pel mail prou 
impactant (de l’estil RAEE: tu ets la peça clau per què això funcioni),  i 
comentant el petit obsequi que obtindrien al final.  
 

Dins la universitat existeix un departament de Medi Ambient i 
Sostenibilitat. A través de la UdG es pot fer servir la seva base de dades 
per informar sobre aquest residu. Si els mails es reben a títol de la UdG, 
aquest donarà més confiança a l’usuari.  
 

2) Informació via Internet: un altre sistema complementari, seria 
disposar la informació de la campanya i, en general, dels RAEE, a la web 
oficial de l’Ajuntament. Així mateix, seria adient crear un sistema de 
reciclatge virtual, on l’usuari pogués conèixer on ha d’anar a enviar 
qualsevol residu que sigui reciclable.  
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Aquest sistema funcionaria com un algoritme virtual, on l’usuari anirà 
responent unes preguntes, i un funció de la seva resposta aniria cap a un 
resultat o cap a l’altre. L’algoritme del programa seria: 
 

3) Informació directa urbana:seria la mateixa metodologia exposada en 
els subapartat de la metodologia estàndard.  
 

4) Informació directa a través d’ens socials: seria la mateixa 
metodologia exposada en els subapartat de la metodologia estàndard 

 

5) Altres: degut a que les noves tecnologies no arriben a tothom, i s’ha 
exposat que el sector de la població més crítica serien els de majors de 40 
any, caldrà informar a aquests per mitjans com banderoles a les faroles, 
cartells i plafons al carrer, així com altres elements audiovisuals (televisió 
local/autonòmica, entrevistes/anuncis radio, elements de premsa 
gratuïta). Molts d’aquests elements, són menys costosos que altres per 
què molts pertanyen directa o indirectament a l’Ajuntament o a altres 
estaments superiors; a més, en el cas dels cartells, al ser un anunci fixe, 
sense possibilitat de llençar-ho, és molt més permanent que no un 
fulletó. 
 

 
Figura 13. Exemples de banderoles i panells informatius d’educació ambiental al carrer. 

 
D) DESENVOLUPAMENT 
 

En aquest apartat s’exposarà el desenvolupament específic de cada acció. 
Cal comentar, que els dos mòduls exposats separadament poden realitzar-se 
de manera conjunta; així, mateix, els millors mesos per realitzar aquestes 
campanyes coincideixen amb les dates de major consum de productes 
d’aparells elèctrics i electrònics (gener, maig-juny,novembre-desembre. 

 

MESURES D’UNA CAMPANYA ESTÀNDARD 
 

Abans de la impressió i repartiment dels follets informatius, cal consensuar 
unes dates amb els ens socials i el centre comercial de Salt (s’ha seleccionat 
aquest, per la gran afluència de públic en comparativa amb altres punts 
localitzats de la població); s’ha de tenir en compte que les dades de reunió 
han de començar al finalitzar la repartició dels fulletons. Un cop es tinguin 
les dades, es podrà procedir a realitzar la reprografia i l’embustiament dels 
fulletons; es requereix les dades cadastrals del municipi per conèixer el 
nombre de vivendes existents, i conèixer, així, el nombre d’impressions a 
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realitzar (s’efectuarà una sobreimpressió del 5% previst, calculant-se un total 
aproximat de 45000 folletons1).  
A continuació es realitzarà el doblegament i repartició subcontractant a una 
empresa dedicada a la missatgeria (es realitzaria en aproximadament en una 
setmana). De manera paral�lela s’instal�laren, si es desitgen, plafons 
informatius o banderoles a les faroles, entre les mesures alternatives i 
complementàries. 
 

Un cop finalitzat l’embustiament, es començaran a realitzar les sessions 
informatives en diferents entitats i la campanya informativa urbana; en 
aquest darrer servei, s’ubicarien els estands prop dels principals punts de 
distribució d’aparells elèctrics i electrònics (centres comercials, ...), en els 
dies de màxima venta (divendres i dissabte a la tarda).  
 

La campanya tindrà una durada total de 6 setmanes: per imprimir els 
fulletons, ..., la segona per l’enviament postal i les 4 següents per realitzar la 
campanya informativa directa.  
Per la campanya només caldran de 2 a 3 persones per tal de realitzar les 
sessions a les entitats, i durant els caps de setmana, ubicar l’estand 
informatiu i realitzar les tasques d’educació ambiental atribuïdes. 

 

1) Informació via postal: a la carpeta annexa, es pot observar les 
propostes de fulletons realitzades. Tal i com es pot veure, els colors i les 
imatges intenten ser molt llampants, per intentar atreure la curiositat del 
receptor. 

 

2) Informació directa urbana:als estands hi hauran ubicats follets 
informatius amb la impressió de la normativa del RAEE (Real Decret 
208/2005), els tríptics enviats als domicilis i un parell de plafons amb els 
cartells editats. 

 

Per atreure a l’usuari a interessar-se per l’estand, les treballadores aniran 
a fer una enquesta-informativa1 (veure l’Annex 6.1); amb aquesta 
modalitat, a mesura que es fan les preguntes, es va informant 
indirectament. Al finalitzar l’enquesta, s’obsequiarà al participant amb 
un regal de gratificació (llapis, bolígrafs, ..., amb el logotip de RAEE). 
 

3) Informació directa a través d’ens socials: a la carpeta annexa, 
s’adjunta un CD amb el power point orientatiu per la presentació. També 
es pot veure les imatges més importants a l’Annex 7.5:  
També en aquest cas, seria convenient regalar als participants a les 
reunions amb quelcom obsequi d’agraïment. 

 

4) Altres: es pot recolzar els àmbits d’actuacions, amb actes 
complementaris com podrien ser: publicar anuncis en diaris de tirada 
municipal, comarcal i/o provincial; plafons informatius al carrer, així, 
com realitzar alguna entrevista informativa en diversos medis radiofònics 
i/o audiovisuals.  
 

En el cas d’anuncis impresos s’hauria de realitzar una publicitat 
d’impacte immediat, per tal d’impactar al públic lector. A la carpeta 
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annexa, i a l’Annex 7.2 s’incorporen dos exemples de publicitat, una 
menys impactant que l’altre. 
 

 
MESURES D’UNA CAMPANYA SOSTENIBLE 

 

El desenvolupament seria molt semblant al del cas anterior, la diferència 
bàsica es troba en substituir la informació enviada per via postal, per la 
informació enviada via mail. Així que, aquí caldria obtenir les dades dels 
mails de bases de dades actualitzades (les del cens municipal, del cens 
universitari, cens de la sanitat pública,..., o bé adquirint bases de dades a 
empreses externes). Una vegada s’haguessin enviat diversos mails (on tal 
com s’ha exposat tindria una frase d’entrada impactant: RAEE: tu ets la peça 
clau per què això funcioni caldria esperar unes 2 setmanes per assegurar-se 
que tothom estigués assabentat. Durant aquest període, caldria ubicar i 
publicar els anuncis al carrers o altres medis radiofònics i/o audiovisuals, 
així com concertar les dates d’ubicació dels estands i de la realització de les 
reunions informatives.  
 

La resta de mesures específiques coincidirien amb l’anterior, però en aquest 
cas, la campanya hauria de començar una setmana abans, tot i que no caldria 
una supervisió exhaustiva. En la resta de la campanya seria pràcticament 
igual que en el cas anterior. 
 

1) Informació via mail: dins la universitat existeix un departament de 
Medi Ambient i Sostenibilitat. A través de la UdG es pot fer servir la seva 
base de dades per informar sobre aquest residu. Si els mails es reben a 
títol de la UdG, aquest donarà més confiança a l’usuari. Existeixen altres 
fonts de bases de dades amb mail: els censos renovats de l’Ajuntament 
(on també s’incorpora els mails), o algunes empreses que venen aquestes 
dades. 

 

En aquest mail, s’enviarà el fulletó com a arxiu adjunt (seria convenient 
enviar un mail a priori, informant que es rebrà aquest mail, perquè 
puguin obrir l’arxiu adjunt sense por). En la presentació de la campanya 
s’escriurà: 
 

 

“ Primer de tot, et volem agrair el temps que estàs dedicant a llegir 
aquest mail. 

Esperem que el que trobis en ell et sigui suficientment interessant 
perquè ho reenviïs a coneguts i amics (sobretot si són de la ciutat de 

Girona i rodalies). 
Girona comença a reciclar els RAEE!!!! Què són? Són els aparells 

elèctrics i electrònics que llencem a la brossa!!! 
És molt important que aquests residus siguin reciclats per què són 
uns grans responsables de la contaminació mediambiental, i més o 

menys directament, de la contaminació humana. 
Si us plau necessitem la teva ajuda per reduir la perillositat 

d’aquests residus. Col�labora amb la supervivència de la terra.” 
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2) Informació via Internet: una solució seria incloure un anunci 
descriptiu de la campanya a la plana web de l’ajuntament de Girona. Un 
altre seria crear a la plana web un enllaç amb un sistema que permetés 
conèixer el destí de diversos residus: aquest sistema funcionaria com un 
algoritme virtual, on l’usuari anirà responent unes preguntes, i un funció 
de la seva resposta aniria cap a un resultat o cap a l’altre. L’algoritme del 
programa seria: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) nformació directa urbana:seria la mateixa metodologia exposada en 

els subapartat de la metodologia estàndard.  
 

És un residu especial? 

És de vidre 
SI 

NO

És una llauna, tetrabricks, 
porexpan o plàstic 

SI 

NO

És de paper o cartró 
SI 

NO

Són restes de menjar, 
escuradents, marro café,…. 

SI 

NO

Són piles o bateries de mòbil 
SI 

NO

Són fluorescents o bombetes diferents 
a les d’incandescència 
 

Establiment

Deixalleria    

SI 
NO

Són petits electrodomèstics, o 
qualsevol aparell electronic? 
 

SI 

Recollida de 
voluminosos 

NO

Medicament
SI 

NO

Altres 

Farmàcies, 
centres 
sanitaris 

Matalassos  
Mobles 
Ferro 
Ampolles cava 
Oli 
Radiografia 
… 

SI 

NO

Funciona? 

Establiments i entitats de 
venta d’elements de 2ª mà 

SI 

NO
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4) Informació directa a través d’ens socials: seria la mateixa 
metodologia exposada en els subapartat de la metodologia estàndard 

 
5) Altres: aquesta mesura seria comuna amb l’apartat Altres de les 

Mesures d’una Campanya Estàndard. Així que, per aquest apartat es 
prendrien les mateixes mesures. 

 
 
E) CRONOGRAMA COMÚ 

 
En el cronograma (a l’Annex 7.3) es situarà el programa de les dues opcions 
de la campanya educativa. Aquest es realitza per les 6 setmanes tipus 
establertes (tot i que en el cas del model sostenible, caldria avançar una 
setmana abans la primera setmana, per assegurar que per via mail hagués 
arribat a tothom).  

 
F) PRESSUPOST 

 
En el pressupost (Annex 7.4.1.) es donarà els preus orientatius de cadascuna 
de les accions possibles de realitzar. Tenint en compte que aquest programa 
és molt elàstic i la gran varietat d’activitats presentades són combinables i 
complementaries entre sí, el pressupost que aquí es presenta és obert i 
modificable segons els requeriments econòmics del client. Cal especificar 
que al preu obtingut, caldria aplicar-li el 16% d’IVA, i que els honoraris de 
l’empresa no estan presents en aquest pressupost perquè es van incloure al 
pressupost general presentat amb l’Avantprojecte. 
 
Totes les accions (de totes les dues modalitats) es presenten conjuntes, i 
poden separar-se en 3 fases tal i com es pot observar a l’Annex 7.4.1). 
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CAMPANYA INFORMATIVA: CONSTRUCCIÓ D’UN 
CENTRE DE RECICLATGE I VALORITZACIÓ DE RAEE 
 

A) SITUACIÓ INICIAL 
 

En cas que l’Ajuntament de Girona decidís construir aquest centre de reciclatge 
i valorització dels RAEE, caldria informar a la població. La campanya 
informativa es pot realitzar per diferents punts d’atac, però com abans, també 
es podrien realitzar dos metodologies diferents: 
   

B) OBJECTIUS 
 

Els objectius específics d’aquesta campanya són: 
- Informar a la població la construcció de reciclatge i valorització del RAEE 
i les seves característiques. 

- Exposar a l’usuari la importància de la seva construcció i per què servirà.  
 

C) METODOLOGIA 
 

Aquest apartat segueix el mateix patró que en l’apartat de metodologia de la 
Campanya d’Educació Ambiental: 
  
MESURES D’UNA CAMPANYA ESTÀNDARD 
 
1) Informació via postal: mitjançant cartes de correu informant 

breument sobre la nova planta de tractament de reciclatge i valorització. 
En aquest cas, només caldria realitzar un simple tríptic, on a la portada 
es pogués observar una foto aèria de la planta, i a l’interior hi hagués la 
informació desitjada. Les dades més importants que caldria incloure dins 
ella: serien: 
- Dades generals: ubicació, metres quadrats, nom de l’empresa, capacitat 
de residus,... 

- Per què serveix i com funcionarà? En aquest apartat s’inclourà un petit 
croquis de funcionament de la planta per dintre, i del funcionament 
bàsic de les seves línees. El concepte més important de la posada en 
marxa d’aquesta planta és el caràcter social d’aquesta: tot i no ser una 
empresa municipal es proposa que els treballadors pertanyin a grups 
marginats socialment, i/o amb certa disminució.  

- Dades de contacte i dates de les reunions informatives. 
-  
En aquest cas, no es tan important com a la campanya anterior, que la 
població tingui coneixement sobre la planta de R i V (reciclatge i 
valorització) dels RAEE, així que es pot realitzar un tríptic normal i 
corrent (reduint així, la quantitat de tòner utilitzada i la contaminació 
que es podria produir). 
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2) Informació directa a través d’ens socials: a les diverses entitats, 
tant municipals com exteriors a aquestes, se’ls oferirà l’opció de realitzar 
diverses xerrades  obertes a tot el públic, amb la finalitat de fer conèixer i 
descriure la nova planta de R i V. En aquestes, un tècnic exposarà i 
ampliarà els diversos apartats presents al full informatiu, ajudat d’un 
power point, per tal de facilitar l’enteniment.  

 
3) Altres: seria aplicar les mateixes mesures que en la campanya 

d’educació ambiental sobre els RAEE.   
 

MESURES D’UNA CAMPANYA SOSTENIBLE 
 
1) Informació via mail: es seguiria la mateixa metodologia exposada a 

l’apartat homòleg de la campanya anterior (la Campanya d’Educació 
Ambiental sobre els RAEE). 

 
2) Informació via Internet: un altre sistema complementari, seria 

disposar la informació de la campanya a la web oficial de l’Ajuntament.  
 
3) Informació directa a través d’ens socials: seria la mateixa 

metodologia exposada en els subapartat de la metodologia estàndard 
 

4) Altres: mitjançant banderoles a les faroles, cartells i plafons al carrer, 
així com altres elements audiovisuals (televisió local/autonòmica, 
entrevistes/anuncis radio, elements de premsa gratuïta).  

D) DESENVOLUPAMENT 
 

En aquest apartat s’exposarà el desenvolupament de les diferents accions de 
les ambdues metodologies. Com en l’anterior campanya, dites accions són 
intercalables entre sí i poden complementar-se . 

 
MESURA DE LA CAMPANYA ESTÀNDARD 
 
Abans de la impressió i repartiment dels follets informatius, cal consensuar 
unes dates amb els ens socials i el centre comercial de Salt. Un cop es tinguin 
les dades, es podrà procedir a realitzar la reprografia i l’embustiament dels 
fulletons; es requereix les dades cadastrals del municipi per conèixer el 
nombre de vivendes existents, i conèixer, així, el nombre d’impressions a 
realitzar (s’efectuarà una sobreimpressió del 5% previst, calculant-se un total 
aproximat de 45000 fulletons (el càlcul efectuat segueix el mateix patró que 
a la campanya anterior). 
 
A continuació es realitzarà la repartició subcontractant a una empresa 
dedicada a la missatgeria (es realitzaria en aproximadament en una 
setmana). De manera paral�lela s’instal�laren, si es desitgen, plafons 
informatius o banderoles a les faroles, entre les mesures alternatives i 
complementàries. 
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Un cop finalitzat l’embustiament, es començaran a realitzar les sessions 
informatives en diferents entitats.  
 
La campanya tindrà una durada total de 4 setmanes: la primera per la 
impressió de banderoles, fulletons, recopilació de les dades necessàries (base 
de dades de mails,...),..., la segona per l’enviament via postal i multimèdia,i 
les 2 següents per realitzar la campanya informativa directa.  
 
Per la campanya només caldran de 3 persones per tal de realitzar les sessions 
informatives a les entitats concertades. 
 
1) Informació via postal: en aquest cas, no s’ha creat cap fulletó, ja que 

encara no es tenen les dades per poder conèixer l’estructura exacta 
d’aquest. Tot i així, s’han donat les pautes generals d’aquest, a l’apartat 
homòleg de la secció de Metodologia. 

 
2) Informació directa a través d’ens socials: com en el cas anterior, 

no s’ha pogut executar una presentació en Power Point per la manca 
d’informació obvia. En aquest cas, no seria necessari incentivar la 
presència a les reunions informatives, ja que l’interès perquè la gent 
estigui informada d’aquest fet, no es tan urgent com en l’altre campanya. 

 
Aquesta mesura, només s’executarà de dilluns a divendres a la tarda, i 
durant el segon dissabte de la campanya. 

 
3) Altres: aquest apartat pren les mateixes mesures que el mateix apartat 

de la campanya anterior, amb la diferència que aquí els cartells no és 
necessari que siguin tan impactants. Així, l’estructura general de les 
banderoles/pòsters seria la que s’adjunta a la l’Annex 7.2 

 
MESURES D’UNA CAMPANYA SOSTENIBLE 

 
El desenvolupament seria molt semblant al del cas anterior (mesures 
estàndards), però aquí, en vers d’enviar la informació via postal, es 
realitzaria per via mail. Per això, caldria obtenir les dades dels mails de bases 
de dades actualitzades (les del cens municipal, del cens universitari, cens de 
la sanitat pública,..., o bé adquirint bases de dades a empreses externes). 
Una vegada s’haguessin enviat diversos mails (on tal com s’ha exposat 
tindria una frase d’entrada explicativa: Ja podem reciclar RAEE al costat de 
casa!!), caldria esperar unes 2 setmanes per assegurar-se que tothom 
estigués assabentat. Durant aquest període, caldria ubicar i publicar els 
anuncis al carrers o altres medis radiofònics i/o audiovisuals, així com 
concertar les dates d’ubicació dels estands i de la realització de les reunions 
informatives.  
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La resta de mesures específiques coincidirien amb l’anterior, però en aquest 
cas, la campanya hauria de començar una setmana abans, tot i que no caldria 
una supervisió exhaustiva. En la resta de la campanya seria pràcticament 
igual que en el cas anterior. 
 
1) Informació via mail: dins la universitat existeix un departament de 

Medi Ambient i Sostenibilitat. A través de la UdG es pot fer servir la seva 
base de dades per informar sobre aquest residu. Si els mails es reben a 
títol de la UdG, aquest donarà més confiança a l’usuari. Existeixen altres 
fonts de bases de dades amb mail: els censos renovats de l’Ajuntament 
(on també s’incorpora els mails), o algunes empreses que venen aquestes 
dades. 

  
En aquest mail, s’enviarà el fulletó com a arxiu adjunt (seria convenient 
enviar un mail a priori, informant que es rebrà aquest mail, perquè 
puguin obrir l’arxiu adjunt sense por). En la presentació de la campanya 
només caldrà escriure un agraïment per llegir el mail: 
 

“ Gràcies per dedicar una mica del teu temps en aquest mail. 
Esperem que el que trobis en ell et sigui suficientment interessant perquè ho 

reenviïs a coneguts i amics (sobretot si són de la ciutat de Girona i rodalies)”. 
 

 

2) Informació via Internet: només caldria incloure una noticia que 
parlés d’aquesta campanya i on anar a informar-se. També s’hi podria 
incloure el fulletó de la campanya, i en el cas que la planta tingués una 
plana web, es podria redireccionar a aquesta. 

 
3) Informació directa a través d’ens socials: seria la mateixa 

metodologia exposada en els subapartat 3) de la mesures estàndard. 
 

4) Altres: aquesta mesura seria la mateixa dins de la campanya estàndard 
com a la sostenible. 

 
G) CRONOGRAMA COMÚ 

 
En el cronograma de la campanya informativa (Annex 7.3.2), es situarà les 
accions de les dues modalitats plantejades. Aquest es realitza per les 4 
setmanes tipus establertes (tot i que en el cas del model sostenible, caldria 
avançar una setmana abans la primera setmana, per assegurar que per via 
mail hagués arribat a tothom). 
 

H) PRESSUPOST 
 
En aquest apartat es donarà els preus orientatius de cadascuna de les accions 
possibles de realitzar. Tenint en compte que aquest programa és molt elàstic 
i la gran varietat d’activitats presentades són combinables i complementaries 
entre sí, el pressupost que aquí es presenta és obert i modificable segons els 
requeriments econòmics del client. Cal especificar que al preu obtingut, 
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caldria aplicar-li el 16% d’IVA, i que els honoraris de l’empresa no estan 
presents en aquest pressupost perquè es van incloure al pressupost general 
presentat amb l’Avantprojecte. 
 
Totes les accions (de totes les dues modalitats) es presenten conjuntes, i 
poden separar-se en 3 fases tal i com es pot observar a l’Annex 7.3.2). 
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8.2.3. CONTRUCCIÓ D’UNA PLANTA 
INTERMEDIÀRIA DE RAEE AL GIRONÈS 
 
Una planta de transferència és un conjunt d’instal�lacions i d’obres 
complementàries d’infraestructura que permet la concentració de residus en 
determinats punts, als quals accedeixen les unitats normals de recollida 
descarregant el seu contingut. Aquestes instal�lacions pretenen reduir el volum 
dels residus que reben i que aquests siguin transposats per transports especials, 
als llocs de destí final per al seu tractament o eliminació. 
 
El benefici d’aquestes és que poden acceptar residus de diverses poblacions i 
que els centres de tractament o eliminació allunyats del generadors.  
 
Com ja es va especificar en l’apartat de metodologia, una de les finalitats del 
projecte era analitzar si la planta del Pont de Vilomara tenia suficient capacitat 
per al volum de RAEE produïts a Catalunya. Després de consultar als 
responsables del CCR, Electrorecycling i consultar les dades de residus anuals 
de l’ARC, hem arribat a la conclusió que no seria necessària la descentralització 
de la planta. 
 
Per tant, proposem la creació d’una planta intermediària per al Gironès fer una 
recollida més eficient i treure’n més benefici. 
 
Aquesta planta utilitzaria la Opció 1 del conveni marc dels SIG (veure 6.12) de 
separació en 5 fraccions, de les quals obtindria un pagament de 80 euros/tona, 
en benefici dels 40euros/tona o 10 euros/tona que obtindrien en les deixalleries 
ja existents. 
Seguint la “Guia d’implantació i gestió de deixalleries” de l’ARC, es contruiria 
una planta semblant a la deixalleria de tipus C.  
 
 

 
Imatge 2. Model de deixalleria tipus C segons l’ARC. 
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En el cas de la planta intermediària comarcal del Gironès tindriem que aplicar 
certes mesures especials que no trobem a totes les deixalleries, ja que, aquests 
residus necessiten estan a cobert, a salvaguarda dels efectes meteorològics 
adversos com pluja i neu (veure annex 8). 

 

Es per això que la planta tindria un cobert al llarg de tota la zona on s’ubicarien 
els contenidors. 

Les zones d’ubicació seguirien el model de 5 separacions del conveni marc s’ha 
explicat anteriorment: 

 

-Zona 1: Gàbies específiques per a pantalles. 

En aquesta zona es llençaran televisors i monitors de tot tipus. Trobarem 
15 gàbies de 1215 x 815 x 1485 cm, que  suporten una càrrega de 1000kg. 

 

-Zona 2: Contenidor de mida gran o gàbies específiques. 

Amb un total de 10 gàbies de 1215 x 815 x 1485 cm, que suporten una  
càrrega de 1000kg, per a vídeos, impressores, microones, altaveus, etc. 

 

-Zona 3: Equips grans dempeus i els de mida reduida sobre palets. 

Aquesta zona es dividirà en dues subzones, la primera on trobarem els 
aparells grans amb CFCs (frigorífics i congeladors) i una segona subzona 
on seran els equips de mida reduïda. 
 

Els equips de mida reduïda(aire condicionat)  es distribuïran entre 10 
palets d’acer que suporten una càrrega de 2000kg i unes mides de 1200 x 
800 x 155 cm.  

      

 

-Zona 4: Contenidor de mida gran. 

 

Trobarem 10 contenidors de 15 m3 de capacitat, amb una llargada de 5m, 
per a termos, rentadores, lluminària sense fluorescents,etc. 
 
 

-Zona 5: Contenidors específics per a cada tipus de residu. 

Per als llums fluorescents, llums de baix consum, lluminàries, mòbils, 
equips de telecomunicacions, etc disposarem de 10 contenidors de 9m3 
de capacitat.  
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8.2.4. PLA DE SEGUIMENT 
 
Finalment i com a mesura per assegurar una evolució positiva proposem un 
seguiment anual durant els 5 primers anys i després passar a fer un seguiment 
bianual. 
 
Aquest consistiria en avaluar el primer any mitjançant una avaluació de la 
campanya educativa realitzada i reelaborar les enquestes, tríptics, etc. que sigui 
necessaris. 
 
Seguidament es prepararia un calendari per a realitzar les enquestes de forma 
anual durant els 5 primers anys i posteriorment de forma bianual. 
 
 
En aquest segon any de campanya educativa es prepararia una ampliació de 
l’abast d’aquesta intentant arribar a tots els agents: productors, distribuïdors, 
tècnics de les plantes d’emmagatzematge i tractament, etc. 
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CAPÍTOL 9: 
 
 

CONCLUSIONS  
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9.CONCLUSIONS 
 
Després de la cerca i tractament de la informació que hem recopliat al llarg dels 
mesos i les visites a les diferents entitats i centres especialitzats hem observat 
que: 
 
1)Tot i sent uns residus d’elevat tamany, quan un ciutadà consulta les dades 
sobre la recollida selectiva sols troba les fraccions més usuals:paper i cartró, 
vidre, envasos, orgànica i voluminosos. Sota aquesta denominació trobem els 
mobles i trastos vells, els RAEE i altres residus no classificats, per tant, veiem 
com hi ha una mala informació pública sobre aquests. 
 
 
2)Després de realitzar les enquestes podem constatar que el grau de 
coneixement és bastant escàs i que es necessita una campanya educativa. 
 
 
3)El volum de les plantes de tractament al Pont de Vilomara és suficient per a 
tractar els RAEE de Catalunya. 
 
 
4)Amb una planta intermediària de RAEE per al Gironès, s’extreuria un benefici 
de 80 euros/tona en lloc del 10 euros/tona o 40 euros/tona que reben les 
deixalleria actuals. 
 
 
5)Per contra, estem en una etapa de transició entre l’aplicació de la nova 
normativa, l’aplicació del conveni marc a Catalunya i la futura campanya 
informativa per part de l’ARC i els productors. Per la qual cosa, podem dir que 
possiblement en una etapa d’uns cinc anys pot canviar considerablement 
aquesta situació. Es per això que seria necessari un seguiment durant uns cinc 
anys per veure l’evolució dels coneixements i de la normativa vigent en la seva 
aplicació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                
Anàlisi de la situació actual dels RAEE al Gironès                                                     ENDOINA SLL 

 

 

  endoinasll@yahoo.es                                                                                                                         123 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTOL 10: 
 
 

BIBLIOGRAFIA 



                                                                                                                                                                
Anàlisi de la situació actual dels RAEE al Gironès                                                     ENDOINA SLL 

 

 

  endoinasll@yahoo.es                                                                                                                         124 

 

10.BIBLIOGRAFIA 
 
 
WEBS VISITADES 
 
Registro de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 2007. Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. Abril-Juny 2007 
http://www.mityc.es/raee/ 
 
Directiva 2002/96/CE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos). 2007. 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Abril-Juny 2007 
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=2002/96/CE 
 
Fitxes comarcals de població: Gironès. 2007. Institut d’estadística de 
Catalunya.  Maig- Juny 2007 
 http://www.idescat.es  
 
http://www.arc-cat.net 
 
http://www.gencat.net 
 
http://www.ihobe.net 
 
 
AMBILAMP: Asociación para el reciclaje de lámparas. 2007. OSRAM. Abril- 
Juny 2007 
http://www.osram.es/raee/index2.html 
 
Plataforma de gestión para los RAEEs. 2007. asimelec. Abril- Juny 2007. 
http://www.asimelec.es/raee/index1.asp 
 
 
REVISTES CONSULTADES  
 

REVISTA RESIDUOS 

 

Fontanet Sallan Luis. El Ferrocarril, una alternativa a considerar en el 
transporte de residuos. Revista Residuos. Número 32 de l’any: 2002 de la 
pàgina 96 a la 97. 

 
Fernàndez, F. Malaina, M. Irasarri,L.M (Indumental Recycling) i Larrauri, E. 
Miguel, R. Arnaiz,S. (Fundación Gaiker). Aportaciones  al desmontaje 
automàtico de aparatos eléctricos y electrónicos utilizando plásticos 
modificados y campos electromagnèticos. Número 72 de l’any 2003 de la 
pàgina 50 a la 56. 



                                                                                                                                                                
Anàlisi de la situació actual dels RAEE al Gironès                                                     ENDOINA SLL 

 

 

  endoinasll@yahoo.es                                                                                                                         125 

 

Blanco Rodríguez Luis, Coque Martínez Jorge, Otero Rodríguez José. Aspectos 
técnicos y econnómicos de la recuperación de ordenadores y otros residuos 
electrónicos: espevial referencia al caso europeo y español. Número 74 de l’any 
2003 de la pàgina 42 a la 52. 
 
Alegre José Mª. El reciclado mecánico de materiales plásticos en España. 
Número 68 de l’any 2003 de la pàgina 106 a la 110. 
 
Anònim. Recogida y revalorización de residuos de microelectrónica y línea 
marrón (1994-1999) en el País Vasco. Número 52 de l’any 2003 de la pàgina 74 
a la 77. 
 
Anònim. Recogida y revalorización de residuos microelectronica y línea 
marrón en Bilbao. Número 29 de l’any 2002 de la pàgina 85 a la 87. 
 
Irasarri Arregui Luis Mª. El reciclado de los equipos eléctricos y electrónicos. 
Número 58 de l’any 2003 de la pàgina 62 a la 66. 
 

 

 

 
REVISTA ELECTRÒNICA  
AGENCIAS. “El sector informático crece un 4,8% gracias al consumo doméstico: 
Sedisi espera que el ramo terminará el año con una mejora en los resultados en 
torno al 5% y de uno o dos puntos más en 2004.” ELSPAIS.com . 2007. Abril-
Juny 2007. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/sector/informatico/crece/48/gracias/
consumo/domestico/elpeputec/20031106elpepunet_2/Tes 
 
 
 
 
LLIBRES CONSULTATS->  
 
 
Fontanet, Lluís i Pedro Poveda. Gestión de residuos urbanos: Manual técnico de 
régimen jurídico.  1a ed. Manuales de medio ambiente. Madrid: Exlibris 
ediciones, 1999 
 
Rieradevall, Joan i Joan Vinyets. Ecodisseny i ecoproductes. Monografies de 
medi ambient. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi 
Ambient, 1999 
 
Miquel, Rigola. Producció + neta. Monografies de medi ambient. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient: Rubes, 1998 

 
CITAT SEGONS LA MLA((Modern Language Association of America) 



                                                                                                                                                                
Anàlisi de la situació actual dels RAEE al Gironès                                                     ENDOINA SLL 

 

 

  endoinasll@yahoo.es                                                                                                                         126 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

GLOSSARI 
 
I 
 

ACRÒNIMS 



                                                                                                                                                                
Anàlisi de la situació actual dels RAEE al Gironès                                                     ENDOINA SLL 

 

 

  endoinasll@yahoo.es                                                                                                                         127 

 

GLOSSARI I ACRÒNIMS 
 
A 
 
 
Abocador: instal�lació d’eliminació que es destina al dipòsit de residus a la 
superfície o baix terra determinat producte, en front a altres que compleixen la 
mateixa missió en la seva vida útil.  
 
ACV: Localitza i quantifica els riscos de contaminació d’un producte, així com 
el consum de matèries primeres i recursos naturals, desde la seva fabricació fins 
que aquests mateix deixa de ser útil per allò pel qual va ser elaborat. És per tant, 
un instrument útil per als responsables de la seva concepció, disseny i 
fabricació, a més, un ACV ens posa de manifest els beneficis i inconvenients 
d’un  
 
AEE: Aparell Elèctric I Electrònic. 
 
AETIC – Associació  d’Empreses d’Electrònica. Tecnologies de la 
Informació i  Telecomunicacions d’Espanya. 
L’associació és el resultat de la fusió entre la Associació Nacional d’Indústries 
Electròniques i  Telecomunicacions (ANIEL), i l’Associació Espanyola 
d’Empreses de Tecnologies de la Informació (SEDISI). AETIC vol promoure el 
desenvolupament del sector de l’Electrònica, les Tecnologies de la Informació i 
les Telecomunicacions, especialment amb la generació de valor afegit i 
d’activitat industrial o de serveis. http://www.aetic.es 
 
 
ALR: Autoritats Locals i Regionals 
 
AMBILAMP - Associació pel reciclatge de làmpades 
AMBILAMP està fundada per les empreses General Electric, Osram, Philips y 
Sylvania, y té com a objectiu, la incorporació de tots els productors de làmpades 
que operen en el territori nacional. Ambilamp neix com una associació privada 
sense ànim de lucre que operen en el territori nacional. Ambilamp neix com una 
associació privada sense ànim de lucre, per donar compliment a les obligacions 
establertes pel Real Decret 208/2005 que transposa la Directiva RAEE sobre 
aparells elèctrics i electrònics, i la gestió dels seus residus.  
 
ARC: Agència de residus de Catalunya 
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ASIMILEC – Associació Multisectorial d’Empreses Espanyoles d’Electrònica i 

Comunicacions 
L’associació fou fundada en 1984, i actualment, ASIMELEC conta amb més de 1.500 

empreses representades. 

ASIMELEC es l’única Associació del sector electrònic que agrupa a fabricants, 

comercialitzadors, distribuïdors i en el cas del sector de Telecomunicacions a 

Instal·ladors, convertint-se per això dins el mercat electrònic, en un dels interlocutors 

més qualificats davant de l’Administració espanyola i comunitària i davant la resta de 

les institucions i organismes de caràcter públic o privat. http://www.asimelec.es 

 

 
C 
 
Cadmi (Cd): Element químic del grup VIII de la taula periòdica. Número 
atòmic 48 i massa atòmica 112,41. Es troba a las bateries recarregables i les 
capes de generació de color de determinades pantalles d’ordinador. El cadmi és 
un metall pesant capaç d’acumular-se als organismes i al ésser humà a través de 
las cadenes tròfiques. Afecta al sistema nerviós i és tòxic en dosis elevades.  
 
Circuit imprès, Placa de (PCI, PCB, PWB)  
Tècnica d’interconnexió de components electrònics basada en la utilització com 
línies d’interconnexió entre ells mateixos de tires de coure adherides a un suport 
aïllant (rígid o flexible). 
Les plaques de circuit imprès estan constituïdes bàsicament per una substància 
plàstica (resina fenòlica o epoxídica, TFE,...), amb càrrega de vidre i/o ceràmica 
i algun agent ignífug. 
 

Clorofluorocarbonats (CFC’s): Derivats d’hidrocarburs volàtils que 
contenen clor i fluor, i que tenien fins fa pocs anys múltiples usos industrials, 
com era el cas d’equips de refrigeració, propel�lents en nebulitzadors, agents 
netejadors dels fundets de les targetes de circuit imprès darrera el procés de 
soldadura, ...L’ emissió de CFC’s a la atmosfera provoca danys en la capa d’ozó, 
ja que els CFC’s es descomponen per la radiació solar ultraviolada i produeixen 
clor lliure que destrueix l’ozó. Això augmenta la recepció en la terra dels raigs 
ultraviolada i el risc de contraure càncer de pell (melanoma maligno) como a 
conseqüència d’això. 

La preocupació per aquest problema mediambiental ha portat a acords 
internacionals que limiten la producció de CFC’s i tendeixen a la seva 
eliminació. 
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Coure (Cu):Element químic del grup VIII de la taula periòdica. Número 
atòmic 29, massa atòmica 63,54. Metall dens de color vermell, tou, dúctil i 
mal�leable i molt bon conductor de l’electricitat. Es troba a la natura en forma 
elemental (coure natiu) i en minerals com calcopirita i cuprita. Té aplicacions 
industrials en al�leacions, conductors elèctrics, canonades, etc.  
 
CCAA: Comunitat Autònoma 

 

Contaminació: Alteració reversible o irreversible dels ecosistemes o d’algun dels seus 

components produïda per la presència o l’activitat de substàncies o energies estranyes 

en un medi determinat. 
Introducció directa o indirecta, mitjançant l’activitat humana, de substàncies, 
vibracions, calor o soroll en l’atmosfera, l’aigua o el sòl, que poden tenir efectes 
perjudicials per la salut humana o la qualitat del medi ambient, o que poden 
causar danys als bens materials o deteriorar o perjudicar l’aprofitament o altres 
utilitzacions legítimes del medi ambient. 
 
Contaminant: Agents (microorganismes, substàncies químiques en formes 
d’energia com calor o soroll) alliberats al medi per alguna activitat humana i que 
produeixen efectes perjudicials. 
 
Contenidor: Qualsevol recipient on un materials és emmagatzemat, 
transportat o manipulat d’algun mode. 
 
 
CFC : Clorofluorocarburs 
 
CRT: tubs de llamps catòdics 
 

 
 
D 
 
Deixalleria: planta d’emmagatzematge de tot tipus de residus que no poden 
anar als contenidors de recollida selectiva  
 
Deixalles: Restes produïts durant la fabricació o consum d’un material o 
producte. S’aplica tant a objectes utilitzats, sencers o no, com als fragments 
resultants de la  
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Disposició final: Tota operació d’eliminació de residus perillosos que implica 
la incorporació dels mateixos cossos receptors, previ tractament obligatori en 
els casos que així correspongui. Constitueixen disposicions finals les següents 
operacions d’eliminació: el dipòsit permanent dins o sobre la terra, la injecció 
profunda, l’embasament superficial, els reompliments especialment dissenyats, 
els abocaments i emissions resultants d’operacions de tractament, reciclat, 
regeneració i reutilització de residus perillosos, etc. 
 
 
Distribuïdor o venedor: Qualsevol persona que subministri aparells elèctrics 
i electrònics, en condicions comercials, a un altre persona o entitat que sigui 
l’usuari final d’aquest producte, segons el  Real Decret 208/2005 del 25 de 
febrerAparells. 

 
 

E 
 
ECOLÒGIC: Sistema Integrat de Gestió francesa creat per iniciativa de la 
Fédération des Enterprisen Internationales de la Mécanique et de l’Electronique 
(FICIME) i de l’Alliance TICs, en França 
 
ECO-SYSTÈMES:Sistema Integrat de gestió fruit d’una iniciativa concertada 
entre el Groupement Interprofessionnel des Fabricants d’Appareils Ménagers 
(GIFAM), la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) i el Syndicat 
des Industries de Materiéls Audiovisuels et Électroniques (SIMAVELEC) 
 
ECOLEC – Fundació: Un sistema de gestió col�lectiva creada per les 
associacions empresarials que representen al sector de fabricants i importadors 
de grans i petits electrodomèstics. La Fundació ECOLEC pretén ser el referent 
en la gestió dels residus d’aparells elèctrics i electrònics. Té com a finalitat ser el 
sistema de financiació col�lectiva de la gestió de residus més important 
d’Espanya. http://www.ecolec.es 
 

ECOTIC – Fundació: Fundació per la recollida i reciclatge dels residus dels 
Equips Electrònics i de Telecomunicacions al final de la seva vida, creada per 
AETIC. http://www.ecotic.org/ 

Eliminació 
Qualsevol de les operacions enumerades en l’Annex II A (Directiva 91/156/CEE 
modificat per: 96/350/CE: Decisió de la Comissió del 24 de maig de 1996 per la 
que s’adapten els Annexes II A y II B de la Directiva 75/442/CEE del Consell 
relativa als residus). 
Tot els procediments dirigits, o bé als abocaments de residus, o bé a la seva 
destrucció, total o parcial, realitzats sense posar en perill la salut humana i sense 
utilitzar mètodes que puguin causar perjudicis al medi ambient. En qualsevol 
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cas, estaran inclosos en aquest concepte, els procediments enumerats a l’annex 
IIA de la Decisió de la Comissió (96/350/CE) del 24 de maig del 1996, així com 
els que figuren en una llista que, en el seu cas, aprovi el Govern. (Llei 10/1998 
de Residus). 
Tots aquells procediments que no impliquin cap aprofitament dels recursos, 
com l’abocament controlat, la incineració sense recuperació d’energia, la 
injecció en el subsòl i l’abocament al mar. (Decret 283/1995 Reglament de 
Residus de la Comunitat Autònoma de Andalusia). 
 
Conjunt d’operacions mitjançant les quals, els residus son confinats o dipositats 
en recintes especialment condicionats, o destruïts tèrmicament, sense 
valorització alguna. 
 
Tot procés dirigit, bé a l’abocament dels residus, bé a la seva destrucció, total o 
parcial, realitzada sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar mètodes 
que puguin causar perjudicis al medi ambient 
 
Emmagatzemament: el dipòsit temporal dels residus, amb caràcter previ a la 
seva valorització o eliminació, per temps inferior a 2 anys o a 6 mesos (si es 
tracta de residus perillosos), a menys que reglamentàriament s’estableixi un 
plaç inferior. 

Emmagatzematges : Dipòsit temporal de residus, amb caràcter previ a la 
seva valorització i eliminació per temps inferiors a 2 anys o a sis mesos,si es 
tracta de residus perillosos, a menys que reglamentàriament s’estableixin temps 
inferiors. 
No s’inclouen en aquest concepte el dipòsit temporal de residus en les 
instal�lacions de producció ambles mateixes finalitats i per períodes de temps 
inferiors als assenyalats en el paràgraf anterior (Llei 10/1998 de Residus). 

Estació de transferència: Instal�lació en la que es descarreguen i 
s’emmagatzemen els residus per poder posteriorment transportar-lo a un altre 
lloc per la seva valorització o eliminació, amb o sense agrupament previ (Llei 
10/98 de Residus) 

Instal�lació en la que es descarreguen els residus per posteriorment poder 
traslladar-los a un altre lloc per la seva recuperació, tractament o eliminació 
 
 
 
 

F 
 
FER: Federación Espanyola de Recuperación 
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G 

Gestió: La recollida, el transport, la valorització i l’eliminació dels residus, 
inclosa la vigilància d’aquestes operacions, així com la vigilància dels llocs de 
descàrrega després del seu tancament (Directiva 91/156/CEE del Consell del 18 
de març del 1991 per la que es modifica la Directiva 75/442/CEE relativa als 
residus). 
La recollida, l’emmagatzematge, el transport, la valorització i l’eliminació dels 
residus, inclosa la vigilància d’aquestes activitats, així com la vigilància dels llocs 
de dipòsit o abocament després del seu tancament. (Llei 10/1998 de Residus). 

Conjunt d’activitats encaminades a donar a aquests residus, el destí més adient 
d’acord amb les seves característiques, per la protecció de la salut humana, els 
recursos naturals i el medi ambient. Comprèn: 

a) Les operacions de recollida, emmagatzematge, transport, tractament i 
eliminació. 

b) Les operacions de transformació necessàries per la seva reutilització, la 
seva recuperació o el seu reciclatge (Decret 283/1995 Reglament de 
Residus de la Comunitat Autònoma de Andalusia) 

 
 
Gestor: persona o entitat, pública o privada, que realitzi qualsevol de les 
operacions que composen la gestió dels residus, sigui o no el productor dels 
mateixos. 
 
Aquella persona, física o jurídica, que desenvolupa activitats 
d’emmagatzematge, valorització, tractament i/o disposició del rebuig de residus, 
ja siguin propis o de tercers. 
 

 
 
I 
 
Impacte ambiental: Qualsevol canvi en el medi ambient, sigui advers o 
beneficiós, resultant de l’actuació antropogènica 
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Incineració: Transformació d’un material en un residu sòlid (cendres), gas y 
calor per combustió en una atmosfera d’oxigen. S’utilitza en el tractament de 
residus (plantes d’incineració). 
Procés d’oxidació tèrmica a alta temperatura on els residus perillosos són 
convertits, en presència d’oxigen, en gasos residuals sòlids  incombustibles. Els 
gasos emesos a l’atmosfera, prèvia neteja fins convertir-los en ambientalment 
correctes i els residus sòlids són tractats i/o dipositats en un reompliment de 
seguritat. Veure: Instal�lació d’Incineració de residus.  

Indústria (productors/importadors -distribuidors) està composta per: 
“fabricants/importadors” que son aquells que posen els seus productes a 
disposició dels usuaris finals, a través de les xarxes comercials/distribució a 
tercers, productes fabricats per ells i denominats baix una o varies marques de 
la seva propietat; i per “distribuïdors”, que son aquells que posen directament a 
disposició de l’usuari final a través dels seus propis punts de venta i distribució 
productes fabricats per tercers, comercialitzats tant baix marca aliena, com 
pròpia. 
 
 

J 
 
Just-in-time: sistema basat en l’aprovisionament de materials en el moment 
que son necessaris, és a dir, el distribuïdor aporta els seus serveis de forma més, 
ràpida. S’elimina l’emmagatzemament de substàncies. 
 

 
M 
 

Manipulació: La recol�lecció,transport i eliminació dels residus perillosos o 
d’altres residus, inclosa la vigilància dels llocs de la seva eliminació. 

Mercuri (Hg):Element químic del grup VIII, de número atòmic 80 i massa 
atòmica 200,59. Pel seu baix punt de fusió (-38,84º C) és l’únic metall líquid a 
temperatura ambient. 
El mercuri es sol trobar en les bateries, relés, commutadors, làmpades, tubs 
fluorescents, etc. 
És un metall pesant i molt tòxic que s’acumula en els organismes a través de les 
xarxes tròfiques en forma de metil-mercuri, danyant els sistema nerviós. En 
Minamata (Japó), la contaminació de persones per mercuri pel consum de peix 
contaminat va produir una infermetat, en casos mortals, descrita com a 
infermetat de Minamata. 
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Recents estudis (http://www.sciencenews.org/20010707/fob1.asp) han 
demostrat que el mercuri que es troba en els abocadors pot veure’s alterat 
químicament, fent-lo no sol més tòxic, sinó també creant compostos volàtils, 
amb els que afavorir la seva alliberació i extensió en l’aire. En els abocadors, 
determinades bactèries produeixen una transformació química del mercuri 
convertint-ho en dimetilmercuri, una substància força més tòxica que el 
mercuri. Això, podria explicar l’existència de metilmercuri (MeHg) en l’aire i en 
l’aigua de pluja, i justificaria encara més, la importància d’evitar qualsevol 
producte que contingui mercuri acabi a l’abocador. 
 
 
Metalls pesats:Elements químics del grup dels metalls, amb densitat superior 
a 4,5 g/cm3, massa atòmica com el cadmi, el crom, el mercuri, el 
plom,...Constitueixen el grup de substàncies que metabolitzen malament i 
presenten toxicitat pels éssers vius, inclòs l’home. 

 
Minimització:Accions que tendeixen a reduir o suprimir la producció de 
rebuig i residus o que possibiliten el reciclatge o la reutilització en els propis 
focus de producció, fins a nivells econòmics i tècnicament factibles.  
 
 
Moviment transfronterer:Tot moviment de rebuigs perillosos o d’altres 
rebuigs procedents d’una zona sotmesa a la jurisdicció nacional d’un Estat i 
destinat a una zona sotmesa la  jurisdicció nacional d’un Estat i destinat a una 
zona sotmesa a la jurisdicció nacional d’un altre Estat, a través d’aquesta zona, o 
a una zona no sotmesa a la jurisdicció nacional de cap Estat, o a través d’aquesta 
zona, sempre que el moviment afecti a dos Estats membre. 
 

N 
 
O 
 
P 
 
PBDE: Polibromodifenilèter 
 
PPB: Polibromobifenils 
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Plàstics :Polímers orgànics obtinguts a partir de substàncies naturals o -lo més 
comú- mitjançant síntesis química. Son de gran diversitat i elevat nombre 
d’aplicacions. 
Molts plàstics donen lloc a problemes ambientals tant per si mateix (no 
degradabilitat) com per els processos industrials per la seva obtenció (producció 
de substàncies contaminants). 

Plom (Pb):Element Químic del grupo IV de la taula periòdica. Número atòmic 
82 i massa atòmica 207.19. 
En electricitat i electrònica es troba principalment formant part del soldant de la 
soldadura tova (Sn&Pb). També en pantalles de visualització, condensadors, etc. 
El plom afecta al sistema nerviós, i en dosis elevades, provoca enverinament. 

Productor d’aparells elèctrics i electrònics:  
Qualsevol persona física o jurídica que, amb independència de la tècnica de 
venda, 

• fabriqui i vengui aparells elèctrics i electrònics amb marques pròpies.  
• posi en el mercat amb marques pròpies, aparells fabricats per tercers.  
• importi o exporti de tercers països 

Prevenció: conjunt de mesures destinades a evitar la generació de residus o 
per aconseguir la seva reducció, o la quantitat de substàncies perilloses o 
contaminants presents en ells. 
 
 

Q 
 
R 
 
 
RAEE: Residus d’aparells elèctrics  i electrònics. 
 
Reciclatge: El reprocessat dels materials dels residus, dins d’un procés de 
producció, per la seva finalitat inicial o per altres finalitats, amb l’excepció de la 
valorització energètica, que és l’ús de residus combustibles per generar energia a 
través de la seva incineració directa amb o sense altres residus, però amb 
recuperació de calor (Directiva 2002/96/CE del Parlament Europeu i del 
Consell del 27 de gener del 2003 sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics, 
RAEE). 
 
Recollida selectiva 
 
Residu: qualsevol substància o objecte del qual el seu posseïdor se’n 
desprengui (Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos) 
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Reutilització: l’ús d’un producte usat per a la mateixa finalitat que va ser 
dissenyat originàriament. 
 
Reciclatge: transformació dels residus, dins d’un procés de producció, per una 
finalitat inicial o altres. 
 

Residus perillosos: Aquells que figuren en la llista de residus perillosos, 
aprovats en el Real Decreto 952/1997, així com els recipients i envasos que els 
han contingut. Els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa 
comunitària i els que puguin aprovar el Govern de conformitat amb l’establert 
en la normativa europea o en convenis internacionals dels que Espanya en sigui 
part. (Llei 10/1998 de Residus). 
 
Són aquells que continguin una composició de les substàncies i matèria 
contemplades per la legislació bàsica estatal i el Dret de la Unió Europea en 
quantitats i concentracions que puguin representar un risc per la salut humana, 
recursos naturals i el medi ambient. 

RSU (Residus Sòlids Urbans) o Residus Municipals :Tots els residus 
generats als domicilis particulars, comerços, oficines i serveis, així com tot allò 
que no tingui qualificació de perillosos i que per la seva natura o composició 
puguin assimilar-se als produïts en els anteriors llocs o activitats. 
Tindran també la consideració de residus urbans els següents:  

- Residus procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes, àrees 
recreatives i platges; animals domèstics morts, així com mobles, objectes 
i vehicles abandonats. 

- Residus y escombrots procedents d'obres menors de construcció i− 
reparació domiciliària (Llei 10/1998 de Residus). 

 
 
Retardants de flama:Són productes que s’incorporen a un material 
anomenat ignífug per evitar o, al menys, retardar la propagació del foc. Veure: 
Ignífugs, productes. 
 
 
Reutilització o Reús (Re-use) :Tota operació que permet destinar els RAEE 
o alguns dels seus components al mateix ús pel que va ser creat. Aquest terme 
compren l’ús continuat dels aparells o d’alguns dels seus components retornats 
als punts de recollida o als distribuïdors, empreses de reciclatge o fabricants 
(Directiva 2002/96/CE del Parlament Europeu i del Consell del 27 de gener del 
2003 sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics, RAEE). 
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S 
 
SIG (sistema integrat de gestió): entitat de financiació col�lectiva dels RAEE. 
Sistema Integrat de Gestió de residus (SIG): model de gestió de residus en que les 
empreses 
responsables de posar al mercat els productes han de pagar un import a una societat gestora 
constituïda pels 
propis fabricants del producte/ residu específic per tal de gestionar per si mateixes finançar la 
gestió amb la 
finalitat d’assegurar el compliment dels objectius de reciclatge i valorització segons la normativa 
vigent. 
 
SIGCLIMA – Associació d’Empreses 
Associació creada per un grup d’empreses d’Aire Acondicionat amb l’objectiu 

d’implantar un Sistema Integral de Gestió pels residus en l’àmbit definit per la Directiva 

RAEE 2002/96 annex 1A/1B, centrant-se  en la recollida i el tractament d’equips d’aire 

acondicionat que han arribat al final de la seva vida. www.afec.es 
 

 
T 
 

TRAGAMÓVIL – Fundació:La Fundació per a la gestió mediambiental 
d’aparells de telefonia mòbil (TRAGAMÓVIL) es constitueix per la defensa del 
medi ambient i per desenvolupar aquesta finalitat d’interès general que té per 
objecte: el disseny, l’organització d’un sistema integrat de gestió de residus 
d’equips de telefonia mòbil, i els seus consumibles, en compliment de les 
normes comunitàries, estatals i autonòmiques de residus vigents en cada 
moment. http://www.tragamovil.com 

 
Tractament: Qualsevol activitat posterior a l’entrega dels residus d’aparells 
elèctrics i  electrònics a una instal�lació per la seva descontaminació, 
desmuntatge, trituració, valorització o preparació per la seva eliminació o 
qualsevol altre operació que es realitzi amb finalitat de valorització, o eliminació 
de residus d’aparells elèctrics i electrònics, segons el Real Decret 208/2005 
de 25 de febrer, sobre Aparells Elèctrics i Electrònics de la gestió dels seus 
residus, BOE. núm. 49 del dissabte del 26  de febrer del 2005 
TCR 
 
TPA: Tècnicas de Protección Ambiental. 
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V 
 
Valorització: Qualsevol tipus d’aprofitament del residu tractat. 
Tot procés que permeti l’aprofitament dels recursos continguts en els residus 
sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar mètodes que puguin 
causar perjudicis al medi ambient. 
 
Conjunt d’operacions que suposen l’aprofitament total o parcial de residus com 
a producte, 
matèria primera o font d’energia. 
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