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On estem en aquest moment

 Els municipis de la comarca, tot i entendre la necessitat de la instal·lació, estan dividits
respecte a la solució, no hi ha cap alternativa, ni proposta viable damunt la taula per poder
estudiar-la, de manera que tota la responsabilitat de resoldre la situació recaurà en el
Consell Comarcal de la Garrotxa.

 Davant d’aquest escenari, la presidència del Consell Comarcal va encarregar al SIGMA que
estudiés possibles alternatives per donar resposta a la necessitat de gestió. Per fer aquest
treball de recerca, s’ha partit de les següents premisses:

1. Tot era possible i no teníem limitacions més enllà de les restriccions de caràcter tècnic.

2. No s’ha plantejat buscar noves ubicacions tal com es va plantejar en les primeres fases dels
treballs (2006 fins 2010), considerant que això no permetrà solucionar el problema.

3. S’ha plantejar una solució de caràcter tècnic, avançada i amb capacitat de respondre a les
demandes de gestió de residus en els propers 50 anys, sigui quina sigui l’evolució en la seva
gestió.
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Premisses per a la nova proposta

 Acceptar per part del municipis de la comarca que és necessari disposar

d’una instal·lació de tractament de residus a la comarca.

1. Per el compliment de les obligacions de gestió, selecció i recuperació de

materials.

2. Per mantenir la independència territorial de la comarca respecte a la gestió dels

residus, que suposa la seguretat de poder assumir la gestió amb els propis

recursos.

3. Per l’estabilitat econòmica que comporta ser el propietari de la instal·lació

respecte a la incertesa de dependre de tercers i de situacions que no es poden

controlar.
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Justificació del canvi

1. Es proposa una solució radicalment diferent de les propostes fetes fins ara.

2. Es pot fer per l’evolució i disponibilitat de tecnologies que fins avui no existien a 
nivell comercial o no tenien la seguretat que requereix una instal·lació d’aquest 
nivell

3. La nova proposta es sustenta en els principis d’avançament en l’econòmia
circular i el procés de transició energètica, i cal emmarcar-la en la valorització 
energètica i material dels residus (en el marc dels RESIDUS = RECURSOS)
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Criteris de justificació del canvi

 Sostenibilitat ambiental:

Suposa el desmuntatge de

l’abocador i, per tant, el retorn

de l’espai a una situació

natural.

Això permet no haver de

disposar de cap nova

ubicació per un abocador a

llarg termini en el territori.
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Criteris de justificació del canvi

 Recuperació de materials:

Maximitza la recuperació de

materials (recursos) possibles

amb les actuals tecnologies

(tant en la recollida com en el

triatge).

Preveu l’evolució al llarg del

temps incorporant les noves

tecnologies que es

desenvolupin.
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Criteris de justificació del canvi

 Transició energètica:

És garanteix la generació in situ

de tota l’energia elèctrica

necessària per els processos,

inclòs el tractament de lixiviats.

Igualment queda garantit en tot

el procés la neutralitat en les

emissions de CO2 a

l’atmosfera, ja que s’incorpora

als materials resultants del

procés o serveix per la seva

síntesi.
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Criteris de justificació del canvi

 Economia circular:

Tanca els cicles de gestió de
materials i energia en el tractament
de residus, minimitza el rebuig i fins i
tot aquest es valoritzable
(incorporació formigó o asfalt).

L’excedent d’energia s’utilitza en el
desenvolupament de sistemes de
producció d’hidrogen verd (H2).

Que finalment es transformen en
metanol (CH3OH), que pot actuar
com a combustible o com a
precursor d’altres derivats orgànics.
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• Per tant s’ha d’entendre tot el procés com a VALORACIÓ MATERIAL I ENERGÈTICA dels
residus, entenent que els residus esdevenen recursos.
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Consideracions 

 Sigui quina sigui la producció de residus i el model de gestió de la comarca, el
projecte té una vida prevista d’entre 30 i 40 anys (temps necessari per desmuntar
l’abocador amb els fluxos establerts), suficient per amortitzar la inversió.

 El cost de construcció s’estima en 25M€, a més d’aquesta despesa cal
considerar les necessitats de millora de la deixalleria i dels sistemes de recollida
en origen.

 Estem proposant un model de tractament que permet la seva replicació en molts
altres llocs del territori i permetria assegurar desmuntar els abocadors existents (i
sobretot, no tenir necessitat de seguir el model de dipòsits controlats).

 Permet fer les proves i testar la tecnologia de manera controlada i a un cost
assumible, per la dimensió controlada de la proposta.
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L’emplaçament

1. Aquesta proposta fa variar de manera substancial les possibilitat i, fins i 
tot, la conveniència respecte al seu emplaçament en el territori.

2. Les seves característiques i les actuacions que proposa deixen poques 
alternatives d’ubicació raonables
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Proposta d’emplaçament
abocador de la Garrotxa (Beuda)

 Interior del abocador

 Sòl ja qualificat de 
serveis tècnics per 
el tractament de 
residus

 Requereix una 
tramitació 
urbanística i 
ambiental 
simplificada (PAE)

 Obliga a desmuntar 
l’abocador i 
reordenar els 
residus de la zona 
temporalment
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Proposta d’emplaçament
abocador de la Garrotxa (Beuda)
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Detall de la proposta

1. Les actuacions es centren en desmuntar l’abocador al mateix temps que
estem tractant els residus de la fracció resta no separats de les recollides de
residus.

2. La proposta es pensada de manera que si disminueixen els residus de la
fracció resta es compensen amb l’abocador, donant estabilitat i garantia
econòmica al projecte
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Desmuntatge de l’abocador

 Planta mòbil (landfill

mining) per separar 

la terra dels residus i 

permetre la posterior 

selecció dels 

materials
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Triatge de materials, recuperació

 Manteniment del 

esquema de triatge 

proposat.

 Incorporació de més 

detector òptics i 

sistemes per la millora 

de la selecció amb IA.

 Planta més compacta i 

simple que la 

proposada inicialment.
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Tractament Termodinàmic

 Forn rotatori  (dues unitats), 
assegura el tractament a 
temperatures de 1000ºC.

 Sistema de depuració de 
gasos reforçat amb oxidació 
seca.

 L’entrada als forns es fa 
després d’un procés 
d’assecat i trituració del 
material per assegurar 
l’estabilitat.

 El vapor generat s’aprofita per 
produir electricitat que permet 
el funcionament de tot el 
sistema i dona excedents
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Instal·lació fotovoltaica

 Aprofitament de la teulada 
del edifici per instal·lar 
panells fotovoltaics.

 Instal·lació de fins 600 
KWhp de potencia, 
producció entre 1,8 i 3,6 
MWh/dia.

 Energia més que suficient 
per fer funcionar el sistema 
de tractament de lixiviats de 
les instal·lacions i, fins i tot, 
donar excedents.
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Generació d’H2 verd

 El projecte preveu 

aprofitar l’energia 

excedent i destinar-la a 

desenvolupar i millorar 

els sistemes de 

producció d’H2 verd, 

utilitzant l’aigua 

depurada del tractament 

de lixiviats.
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Reactor per obtenció de metanol

 L’H2 obtingut en la 

hidròlisi del aigua es 

utilitzat per generar 

metanol juntament amb 

una part del CO2 

procedents del 

tractament termodinàmic 
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Fluxos de materials i energia
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Ara queda la decisió...

Aquesta presentació resol l’encàrrec de la Presidència en relació a

proposar una nova solució per respondre a la necessitat de disposar d’una

planta de gestió de residus a la comarca.



z

Que implica desestimar o no decidir?

1. Renunciar al projecte de tenir un Centre de Gestió de Residus a la comarca.

2. Assumint l’increment de costos en els tractament de residus.

3. Obligació de disposar d’una planta de transferència per la gestió de la resta.

4. No controlar els costos i dependre de tercers.  

5. Perdre la subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya.

6. Assumir que entre tots no hem estat capaços de trobar una solució.


