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Introducció 
 

La gestió de residus contribueix a la generació d’emissions a l’atmosfera de 
gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) degut a l’ús de combustibles fòssils, la 
combustió dels residus o a la formació de metà per la fermentació de la matèria 
orgànica. 
 
Les emissions de GEH derivades de la gestió de residus, representen 
aproximadament entre el 6 i 7% de les emissions totals a Catalunya. Aquestes 
emissions inclouen, principalment, les derivades de la deposició de residus als 
abocadors (responsable del 70% de les emissions en aquest sector), de la 
incineració de residus i del tractament d’aigües residuals (30% de les 
emissions). Les emissions totals d’aquest sector a Catalunya se situen al 
voltant d’uns 3 milions de tones CO2 eq, i des de 1990 les emissions han seguit 
una clara tendència lineal i fortament creixent. El gas majoritari en el sector dels 
residus és el metà (CH4), procedent de la descomposició anaeròbica de la 
matèria orgànica i que representa el 94% del total d’emissions en el sector dels 
residus. 
 
A banda d’aquestes emissions, pròpies dels processos de tractament dels 
residus i de la seva posterior eliminació, cal tenir en compte les emissions 
procedents de la recollida i el transport d’aquests residus dins de la seva gestió, 
i el consum de combustibles fòssils i electricitat en cadascuna de les plantes on 
cada fracció de residu és tractada. 
 
En la gestió de residus, l’emissió neta de GEH és el resultat de la suma de les 
emissions directes en la recollida, transport, transferència, triatge i tractament 
final dels residus i les emissions estalviades que han pogut evitar-se degut a la 
recuperació de recursos o energia.  
 
A Catalunya, anualment es generen prop de 4 milions de tones de residus 
municipals. Aproximadament, cada ciutadà genera un promig de 1,5 kg al dia. 
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Les emissions de GEH en la gestió de residus depenen de la composició dels 
residus, els mecanismes de tractament aplicat i la gestió en global a què es 
sotmeten. 
 
Els residus municipals, per la seva importància estratègica i la seva presència 
en el conjunt de la societat, disposen d’un programa de gestió, d’una 
planificació d’infraestructures i d’un model de gestió específics. El model de 
gestió vigent a Catalunya i les bases de la planificació es fonamenten, entre 
d’altres, en els principis de proximitat, de suficiència i de responsabilitat del 
productor, i també en la jerarquia establerta per a les diferents formes de 
gestió. Els eixos fonamentals del model de gestió català són el foment de la 
prevenció, l’augment i l’extensió territorial de la recollida selectiva i el 
tractament de tots els residus. 
 
Un esquema bàsic de la gestió dels residus municipals és el següent: 

Tractament 
Biològic i 

mecànic (TMB)

Valorització
energètica

Dipòsit 
controlat

Tractament Biològic
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Digestió
anaeròbia Compostatge
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Reciclatge 
(producció)

rebuig rebuig
rebuig

Fracció Resta Recollida 
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combustibles

Electricitat

Compost

Reciclatge

Bioestabilitzat Electricitat Compost

 

Figura 1. Esquema general de la gestió dels residus municipals. 
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Emissions de GEH en la gestió dels 
residus municipals 
 
2.1 Cicle de vida d’un material 
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Figura 2. Esquema general del cicle de vida d’un material qualsevol. 
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Segons l’esquema presentat anteriorment, el cicle de vida de qualsevol material 
que esdevé després un residu, comprèn totes les etapes que aquest producte 
té en la seva “vida”, des de l’adquisició de matèries primeres necessàries per 
l’elaboració del material (extracció de material i consum d’energia), incloent el 
mateix procés de fabricació, passant per l’ús del producte i la seva posterior 
gestió com a residu una vegada no és útil a l’ús.  

La gestió d’aquest residu pot desenvolupar altres activitats relacionades amb la 
seva posterior reutilització com el reciclatge d’aquest material, o l’aprofitament 
d’aquest residu com altres formes o productes com la producció d’electricitat o 
fabricació d’adobs o altres combustibles i subproductes. 

Totes les activitats o processos, implicats en la gestió dels residus municipals, 
provoquen impactes mediambientals, suposen consum de recursos, emeten 
substàncies al medi ambient i generen altres modificacions ambientals durant el 
seu període vital. 
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2.2 Emissions de GEH en la gestió dels residus 
municipals 
 
L’anàlisi del cicle de vida de qualsevol material determina que tot material, al 
llarg de la seva “vida” provoca un impacte ambiental. Quan un material, al final 
de la seva vida útil, esdevé un residu continua sent causa d’aquest impacte 
ambiental. La gestió d’aquest residu i la seva posterior eliminació final comprèn 
una sèrie d’etapes i activitats que tenen el seu efecte sobre el medi ambient. 
Un d’aquests efectes és l’emissió a l’atmosfera de GEH. 
 
Tota activitat associada a la gestió de residus genera GEH, tant directament 
(emissions procedents del mateix procés) com indirectament (a través del 
consum d'energia). No obstant això, l’impacte total sobre el clima d’un sistema 
de gestió de residus dependrà de l’emissió neta de GEH que representen les 
emissions directes i l'estalvi de GEH indirectes. 
 
En la següent taula es descriuen les fonts d’emissió i l’estalvi d’emissions en 
les diverses etapes i activitats incloses en tot el procés de la gestió dels residus 
municipals. 
 
 

Taula 1. Emissions en la gestió dels residus municipals 

Activitat Emissions directes Emissions estalviades 

• CO2 de consum de combustibles  Recollida i 

transport 
• CO2 de consum d'electricitat  

• CO2 de consum de combustibles 

in situ 
 

Transferència 

• CO2 de consum d'electricitat  

• CO2 de consum de combustibles 

in situ 
 Pretractament 

mecànic 
• CO2 de consum d'electricitat  

• CO2 de consum de combustibles 

in situ 

• GEH estalviats corresponents a les emissions que es 

generen en la producció d'una quantitat equivalent de 

matèries primeres 

Classificació, 

reciclatge i 

recuperació 
• CO2 de consum d'electricitat 

• CO2 estalviat mitjançant la possible producció de 

combustibles sòlids recuperats 
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Activitat Emissions directes Emissions estalviades 

Tractament 

físico-químic 

• CO2 de consum de combustibles 

in situ 

• CO2 de consum d'electricitat 

• CO2 estalviat mitjançant la possible producció de 

combustibles alternatius 

• CO2 de consum de combustibles 

in situ 
• CO2 estalviat per la producció d'energia elèctrica 

• CH4 i N2O de procés • CO2 estalviat per l'ús de compost en l'agricultura 

Tractament 

biològic 

(compostatge i 

digestió 

anaeròbica) • CO2 de consum d'electricitat 
• CO2 estalviat per la recuperació de calor produïda en 

el compostatge 

• CH4 (biogàs) • CO2 estalviat per la producció d'energia elèctrica 

• CO2 de consum de combustibles 

in situ 
 

Dipòsits 

controlats 

• CO2 de consum d'electricitat  

• CO2 de combustió residus • CO2 estalviat per la producció d'energia elèctrica 

• CH4 i N2O de combustió 
• CO2 estalviat mitjançant el reciclatge de les escòries i 

cendres 

• CO2 de consum de combustibles 

fòssils addicionals in situ 
 

Incineració 

• CO2 de consum d'electricitat  

• CH4 i N2O de procés • CO2 estalviat per la producció d'energia elèctrica 

• CO2 de consum de combustibles 

in situ 
• CO2 estalviat per l'ús de compost 

• CO2 de consum d'electricitat • CO2 estalviat mitjançant la recuperació material 

Tractament 

mecànic-biològic 

(TMB) 

 
• CO2 estalviat mitjançant la possible producció de 

combustibles alternatius 

 

Font: ASEGRE. Protocolo para la cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero en 

actividades de gestión de resiudos. Any 2010. 

 
 
 
 
 



2.3 Metodologia de càlcul de les emissions de GEH dels 
residus municipals, destinada a organitzacions 
 

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic juntament amb l’Agència de Residus de 
Catalunya (ARC) han elaborat una metodologia per al càlcul de les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) degudes a la gestió dels residus 
municipals. 
 
Aquesta metodologia permet establir uns factors d’emissió segons cada 
fracció de residus, que seran actualitzats a partir de la disponibilitat de dades 
que facin modificar substancialment el seu resultat. 
 
Destinataris per fer ús d’aquests factors: 

• organitzacions com comerços, hotels, restaurants, oficines, 

• indústries, 

• administracions públiques, 

• o també pot utilitzar-la qualsevol persona de la societat que conegui la 
quantitat de residus que genera i vulgui estimar les seves emissions de 
GEH per la gestió dels seus residus municipals generats. 

 
A través de l’anàlisi del model de gestió dels residus a Catalunya s’ha avaluat 
les emissions directes i les emissions estalviades en cada etapa del procés de 
gestió, tenint en compte els diferents models de recollida de residus, modes de 
transport i les diferents instal·lacions de tractament i eliminació dels residus. 
 
D’entre els diferents tipus de residus que es generen i es gestionen a 
Catalunya es contemplen únicament els residus municipals, que són aquells 
residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els 
serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i que per 
llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els 
dits llocs o activitats. Tenen també la consideració de residus municipals els 
residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees 
recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles, aparells elèctrics 
i electrònics, la roba, les piles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i 
els enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària. 
 
Un subgrup d’aquests residus el constitueixen els residus comercials, definits 
com aquells residus generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a 
l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són 
equiparables a aquest subgrup, als efectes de la gestió, els residus originats a 
la indústria que tenen la consideració d’assimilables als municipals. 
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Per a la determinació de les emissions de GEH en el procés de gestió dels 
residus municipals, s’han considerat únicament les següents fraccions de 
residus: 
 

o Paper i cartró 
o Vidre 
o Envasos lleugers 
o Matèria orgànica 
o Fracció resta 

 
No s’han considerat, per tant, altres tipus de residus comuns en llars i 
comerços com poden ser piles, cartutxos i tòners de tinta, aparells elèctrics, 
entre altres residus especials. 
 
S’estimen les emissions de CO2, CH4 i N2O, expressats en tones de CO2 
equivalent degudes a totes les etapes contemplades en la gestió d’aquestes 
fraccions de residus. Es considera que la gestió de residus, en condicions 
normals d’operació, no genera emissions de gasos fluorats com HFC, PFC o 
SF6. 
 
Així, les emissions de GEH expressades en termes de CO2 equivalent 
s’estimen de la següent manera: 
 

ON Emissions·310CH ns21·Emissio CO Emissions eqCO Emissions 2422 ++=   [Eq. 1] 

 
Tenint en compte el següent esquema, el càlcul de les emissions de GEH en la 
gestió dels residus només contempla les emissions directes generades des de 
que un producte esdevé residu i és dipositat en els contenidors, fins al seu 
tractament final. 
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Figura 3. Esquema cicle de vida del residu. Abast del càlcul de les emissions. 

 
En aquest sentit per a cada fracció de residu s’ha estimat un factor d’emissió, 
expressat en CO2eq per unitat de residu gestionat (g CO2eq / kg residu) que 
inclou totes les emissions directes i indirectes del procés complet de gestió:  

o recollida i transport  
o plantes de transferència 
o plantes de pretractament 
o plantes de tractament final i eliminació final del residu 

 
El càlcul dels factors d’emissió no contempla l’estalvi d’emissions que 
pugui esdevenir en els processos de tractament dels residus com pot ser 
l’estalvi degut a la generació d’electricitat i la producció d’adobs que s’obté en 
els processos de tractament biològic, valorització energètica i deposició 
controlada. Tampoc es contemplen les emissions estalviades degudes a la 
reutilització dels materials obtinguts pel reciclatge d’aquests residus. 
 
Aquest criteri segueix les indicacions especificades en les metodologies per a 
la quantificació d’emissions de GEH com la norma ISO 14064, part 1, la norma 
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ISO 14069, en desenvolupament, que constitueix la Guia per a l’aplicació de la 
ISO 14064, part 1, i el protocol Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). 
Aquestes metodologies estableixen que les emissions estalviades per una 
organització es poden quantificar i informar de forma separada, com a 
informació addicional, però que en tot cas aquestes emissions estalviades no 
es poden restar de les totals. 
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3 
 

Ús dels factors d’emissió de GEH dels 
residus municipals  

 

Les  emissions de GEH procedents de la gestió i eliminació dels residus 
municipals generats per qualsevol organització o ciutadà es calculen segons la 
següent expressió: 

( ) )( ' )( '    2 FEemissiódFactorVAactivitatdVariableequivalentCOtGEHEmissions ×=  [Eq. 2] 

Per tant, per a l’estimació d’aquestes emissions serà necessari conèixer la 
variable d’activitat i establir el factor d’emissió més idoni segons el tipus de 
gestió i la fracció de residu generada. 

 

3.1 Variables d’activitat 
 
Per a estimar les emissions de GEH de la gestió dels residus municipals 
generats cal conèixer la quantitat generada de residus i el tipus de gestió que 
es faci respecte a la generació de residus (Recollida Selectiva o no). 
 
Les variables d’activitat són kg residu a l’any generat en total i per tipus de 
fraccions de residus generades. 
 
Si es fa Recollida Selectiva (selecció en origen) es calcularan les emissions a 
partir de la quantitat de cada tipus de residu generat i el factor d’emissió per la 
gestió d’aquest tipus de residu. El total d’emissions de GEH serà la suma de les 
emissions de cada fracció que es separi selectivament. 
 
La variable d’activitat necessària per al càlcul és kg residu a l’any generat per 
a cada una de les fraccions de residus següents: 
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• Fracció vidre 

• Fracció envasos 

• Fracció paper 
• Fracció FORM: matèria orgànica 

• Fracció Resta 
 
En el cas que només es realitzi recollida selectiva d’alguna de les fraccions 
enumerades, els residus de les fraccions restants que no se separen 
s’assimilen dins de la fracció Resta. 
 
Si no es realitza Recollida Selectiva, tots els residus que es generes són 
considerats com a fracció Resta, sense separar paper, vidre o envasos per 
exemple. Es calcularan les emissions a partir de la quantitat total de residus 
municipals, comercials i assimilables que s’han generat i el factor d’emissió 
total de la fracció resta. 
 

3.2 Ús dels factors d’emissió 

 
Un cop es coneix la quantitat de residus que s’ha generat cal multiplicar 
aquestes kilograms de residus pel factor d’emissió de GEH per a cada fracció 
de residu, segons es faci, o no, selecció en origen. 
 
El factor d’emissió que es presenta a continuació contempla totes i cadascunes 
de les emissions unitàries en cada etapa del procés de gestió de cada fracció 
de residu. 
 
Les etapes contemplades per a totes les fraccions de residus són: 

• Recollida dels residus i Transport a la primera planta de tractament o 
destí final 

• Plantes de recuperació i triatge 

• Plantes de tractament final i eliminació definitiva dels residus 
o Tractament de la fracció resta i la matèria orgànica (FORM) a 

través de: 
 Digestió anaeròbia 
 Compostatge 

o Valorització energètica a través de la incineració de residus 
o Eliminació a través de la deposició controlada 
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Un esquema general de la composició del factor d’emissió per a cada fracció és 
el següent: 
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Figura 4. Esquema general de la composició del factor d’emissió de cada fracció, segons 
la gestió del residu. 

 
A partir de les emissions en cada etapa de la gestió de cadascuna de les 
fraccions dels residus, s’estima el factor d’emissió global per a la gestió de 
cada fracció de residu municipal com la suma de les emissions unitàries en 
cada etapa del procés. 
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Si es realitza Recollida Selectiva, el factor d’emissió per la gestió total dels 
residus, expressat en gCO2eq per kg de residu generat, és el següent: 
 

Taula 2. Factor d’emissió de GEH segons el tipus de fracció de residu. 

Fracció de residu FACTOR D’EMISSIÓ  
(g CO2eq / kg residu) 

 
Vidre 36,93 

 
Envasos 126,51 

 
Paper 62,84 

 Matèria 
Orgànica 109,65 

 
Resta 1.028,97 

 

 

Si no es realitza Recollida Selectiva, el factor d’emissió s’assimila al de la 
fracció resta i en aquest cas és: 
 

Taula 3. Factor d’emissió de GEH per a un residu general (no separació en origen, no 
recollida selectiva). 

Fracció de residu FACTOR D’EMISSIÓ  
(g CO2eq / kg residu) 

Residu general 1.028,97 
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3.3 Casos pràctics 
 
Exemple 1: 
Una fàbrica de productes químics té implantat un sistema de recollida selectiva 
de paper, envasos i vidre. La matèria orgànica no la separen. L’any anterior, 
van generar les quantitats de residus següents: 

• Vidre: 2.000 kg 

• Envasos: 15.000 kg 

• Paper i cartró: 12.000 kg 

• Resta: 1000 kg 
 
Després de realitzar una campanya per a la reducció de l’ús de paper, 
implantant a l’empresa una sèrie de directrius per tal de reutilitzar el paper, 
limitar l’ús de paper en la impressió de documents gràcies a la implantació de 
millores informàtiques, canvis en les capses de cartó d’embalatges per altres 
amb un disseny més ecològic, etc, l’any següent ha reduït un 15% els residus 
generats de paper i cartró. 
Aquesta reducció en la generació dels residus ha comportat una reducció de 
les emissions de GEH tal com s’indica a continuació: 
 

INICIALMENT 

• eqkgCO
eqgCO

eqkgCO
kg

eqgCO
kg

residu
2

2

22  85,73
 1000

 1 93,36
 2000Vidre =××=  

• eqkgCO
eqgCO

eqkgCO
kg

eqgCO
kg

residu
2

2

22  70,897.1
 1000

 1 51,126
 000.15Envasos =××=  

• eqkgCO
eqgCO

eqkgCO
kg

eqgCO
kg

residu
2

2

22  08,754
 1000

 1 84,62
 000.12róPaper/Cart =××=  

• eqkgCO
eqgCO

eqkgCO
kg

eqgCO
kg

residu
2

2

22  97,028.1
 1000

 1 97,028.1
 1000Resta =××=  

 
Emissions totals = 73,85+1.897,70+754,08+1.028,97 = 3.745,60 kg CO2eq = 
3,75 t CO2eq 
 
 
 

Càlcul de les emissions de GEH derivades de la gestió dels residus municipals, novembre 2012 
 

 

17



FINALMENT 

• eqkgCO
eqgCO

eqkgCO
kg

eqgCO
kg

residu
2

2

22  85,73
 1000

 1 93,36
 2000Vidre =××=  

• eqkgCO
eqgCO

eqkgCO
kg

eqgCO
kg

residu
2

2

22  70,897.1
 1000

 1 51,126
 000.15Envasos =××=  

• eqkgCO
eqgCO

eqkgCO
kg

eqgCO
kg

residu
2

2

22  97,640
 1000

 1 84,62
 200.10róPaper/Cart =××=  

• eqkgCO
eqgCO

eqkgCO
kg

eqgCO
kg

residu
2

2

22  97,028.1
 1000

 1 97,028.1
 1000Resta =××=  

 
Emissions totals = 73,85+1.897,70+640,97+1.028,97 = 3.641,49 kg CO2eq = 
3,64 t CO2eq 
 

ESTALVI D’EMISSIONS 

 
Per tant, aquesta fàbrica de productes químics, al cap d’un any ha tingut una 
reducció de les seves emissions de GEH de: 
 
Estalvi: 3.745,60 kg CO2eq - 3.641,49 kg CO2eq = 113,11 kg CO2eq, que 
equival a una reducció del 3% de les seves emissions en la gestió dels residus. 
 
 
Exemple 2: 
Una residència geriàtrica genera anualment 3.000 kg de residus anuals. 
Aquesta residència no realitza recollida selectiva des de que va iniciar la seva 
activitat, però aquest any, la Direcció del centre, seguint un consell de Bones 
Pràctiques impulsat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 
ha decidit fer Recollida selectiva de paper, envasos, vidre, matèria orgànica i, 
finalment, resta. 
Si es considera que la quantitat total de residus municipals no ha variat d’un 
any a un altre, l’estalvi d’emissions degut a un canvi en la gestió dels residus 
(de no fer recollida selectiva, s’ha passat a fer separació dels residus per 
fraccions) es calcula de la següent manera: 
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INICIALMENT 

eqkgCO
eqgCO

eqkgCO
kg

eqgCO
kg

residu
2

2

22  91,086.3
 1000

 1 97,028.1
 000.3Residus Total =××=  

 
Emissions totals = 3.086,91 kg CO2eq = 3,09 t CO2eq 
 
 

FINALMENT 

• eqkgCO
eqgCO

eqkgCO
kg

eqgCO
kg

residu
2

2

22  39,7
 1000

 1 93,36
 200Vidre =××=  

• eqkgCO
eqgCO

eqkgCO
kg

eqgCO
kg

residu
2

2

22  91,75
 1000

 1 51,126
 600Envasos =××=  

• eqkgCO
eqgCO

eqkgCO
kg

eqgCO
kg

residu
2

2

22  85,18
 1000

 1 84,62
 300róPaper/Cart =××=  

• eqkgCO
eqgCO

eqkgCO
kg

eqgCO
kg

residu
2

2

22  68,98
 1000

 1 65,109
 900caMat.Orgàni =××=  

• eqkgCO
eqgCO

eqkgCO
kg

eqgCO
kg

residu
2

2

22  97,028.1
 1000

 1 97,028.1
 1000Resta =××=  

 
Emissions totals = 7,39+75,91+18,85+98,68+1.028,97 = 1.229,80 kg CO2eq = 
1,23 t CO2eq 
 

ESTALVI D’EMISSIONS 

 
Per tant, el fet de separar els residus per fraccions en l’origen, realitzant la 
recollida selectiva dels seus residus, aquesta residència geriàtrica ha tingut un 
estalvi d’emissions equivalent a: 
 
Estalvi: 3.086,91 kg CO2eq – 1.229,80 kg CO2eq = 1857,11 kg CO2eq, que 
equival a una reducció del 60,2% de les seves emissions dels residus. 
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4
 

 

Metodologia d'estimació dels factors 
d'emissió de GEH dels residus municipals  
 

4.1 Fonts d’informació i metodologia 
 
L’anàlisi presentada en aquesta metodologia es basa en la informació de 
l’Inventari Nacional d’Emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que elabora 
el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA). 
Les dades de partida per a l’estimació de les emissions en cada etapa, 
procedeixen de la informació de base proporcionada per l’Agència de Residus 
de Catalunya a través de la recopilació de dades històriques, de dades del 
programa SIMUR (elaborat per BCN Ecologia) i de qüestionaris propis a les 
plantes de tractament i d’eliminació dels residus a Catalunya i a gestors privats 
dels residus. 
La metodologia de càlcul de les emissions per a cadascuna de les activitats 
compreses en el procés de la gestió dels residus, es basa en les Directrius de 
l’IPCC per als inventaris nacionals de gasos amb efecte d’hivernacle 
(Intergovernmental Panel on Climate Change, GIECC en català). 

 
 

4.2 Factor d’emissió 
 
El factor d’emissió de GEH, degut a la gestió de residus, per a cadascuna de 
les fraccions considerades recull les emissions unitàries de cada etapa que 
contempla el procés de tractament i eliminació de cada fracció. Com s’ha 
detallat amb anterioritat, cada fracció de residu és gestionada i tractada de 
manera diferent a la resta de fraccions, per tant, es tindran en compte només 
les etapes que apliquin a la gestió d’aquesta fracció. La suma de totes les 
emissions unitàries de cada etapa o activitat és el valor del factor d’emissió 
global per a la gestió de cada fracció en particular. 
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4.2.1 Petjada de carboni global 
 
Les diferents activitats que es duen a terme en procés de gestió de les diferents 
fraccions de residu generen emissions de GEH. La suma de les emissions de 
les etapes que s’apliquen en la gestió de cada fracció resulten les emissions 
pel global del procés de gestió de cada fracció. Amb els factors d’emissió de 
cada activitat que es contempla en la gestió de cada fracció es pot estimar el 
factor d’emissió, expressat en g CO2 eq per kg de residu, per al total de 
processos en la gestió de cada fracció de residu considerada en l’estudi. 
 
En el següent esquema es pot observar com està composat el factor d’emissió 
de cada fracció de residu municipal: 
 

Fracció resta

Envasos (recollida selectiva)

Vidre (recollida selectiva)

Paper (recollida selectiva)

Matèria orgànica (recollida selectiva)
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Figura 5. Esquema general de la composició del factor d’emissió de cada fracció, segons 
la gestió del residu. 

 
Tenint en compte les etapes que s’apliquen en la gestió pròpia de cada fracció, 
s’estima el factor d’emissió global per a la gestió de cada fracció de residu 
municipal. 
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Si es realitza Recollida Selectiva, el factor d’emissió per la gestió total dels 
residus, resultant de la suma de cada etapa del procés de gestió de cada 
fracció de residu és: 

 

Taula 4. Factor d’emissió de GEH segons el tipus de fracció de residu en global per a 
tota la gestió dels residus. 

Dades en g CO2eq / kg residu 

Fracció de residu Recollida i 
Transport 

Plantes de 
recuperació

Digestió 
anaeròbia Compostatge Valorització 

energètica 
Deposició 
controlada TOTAL 

 
VIDRE 23,02 7,48 - - - 6,43 36,93 

 
ENVASOS 103,85 16,23 - - - 6,43 126,51 

 
PAPER 52,13 4,29 - - - 6,43 62,84 

 
FORM 40,66 - 40,17 15,97 - 12,85 109,65 

 
RESTA 12,44 - 33,35 - 372,76 610,41 1.028,97

 

 

Si no es realitza Recollida Selectiva, el factor d’emissió s’assimila al de la 
fracció resta i en aquest cas és: 

 

Taula 5. Factor d’emissió de GEH per a un residu general (no separació en origen, no 
recollida selectiva) en global per a tota la gestió dels residus. 

Dades en g CO2eq / kg residu 

Fracció de residu Recollida i 
Transport 

Plantes de 
recuperació

Digestió 
anaeròbia Compostatge Valorització 

energètica 
Deposició 
controlada TOTAL 

Residu general 12,44 - 33,35 - 372,76 610,41 1.028,97

 

 
A continuació es detalla el càlcul del factor d’emissió de GEH per a cada fracció 
de residu, desglossat per cadascuna de les etapes que es contempla en la 
gestió d’aquesta fracció de residu. 
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4.2.2 Recollida i transport 
 
Els ens locals amb competències sobre la gestió de residus municipals són els 
encarregats de definir el model de recollida més adequat, considerant les 
característiques pròpies de cada municipi o agrupació municipal. Els models de 
recollida de residus aplicats actualment a Catalunya es poden classificar en: 
 

• Contenidors de superfície (àrees de vorera i àrees d'aportació) 
• Contenidors soterrats 
• Porta a porta 
• Pneumàtica 

 
D’aquests, donada la seva major representativitat en el sistema i el major volum 
de dades disponible, s’ha analitzat en aquesta metodologia el model de 
recollida amb contenidors (de superfície i soterrats). 
 
Per a estimar el factor d’emissió unitari, s’analitza el consum energètic dels 
vehicles de recollida segons el tipus de fracció de residu municipal i l’any. Es 
realitza la mitja ponderada (per tones de residus tractats) per a cada any i 
fracció i s’estimen les emissions de GEH degudes a la recollida dels residus i 
transport fins a la primera planta de tractament primari o planta de 
transferència. 
 
Si es realitza Recollida Selectiva, el factor d’emissió degut a la recollida i 
transport, expressat en gCO2eq per kg de residu generat, és el següent: 

 

Taula 6. Factor d’emissió de GEH segons el tipus de fracció de residu durant la Recollida 
i el Transport dels residus. 

Fracció de residu FACTOR D’EMISSIÓ  
(g CO2eq / kg residu) 

 
Vidre 23,02 

 
Envasos 103,85 

 
Paper 52,13 

 Matèria 
Orgànica 40,66 

 
Resta 12,44 
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Si no es realitza Recollida Selectiva, el factor d’emissió degut a la recollida i 
transport dels residus s’assimila al factor d’emissió de la fracció resta i és: 
 
Taula 7. Factor d’emissió de GEH per a un residu general (no separació en origen) durant 

la Recollida i el Transport dels residus. 

Fracció de residu FACTOR D’EMISSIÓ  
(g CO2eq / kg residu) 

Residu general 12,44 

 

 

4.2.3 Plantes de recuperació o tractament primari 
 
Després de la recollida de residus, algunes fraccions són transportades a 
plantes de recuperació de materials on es realitza un tractament primari. En 
aquest cas, s’estimen les emissions unitàries degudes al funcionament 
(consums energètics) de les plantes de tractament de les fraccions: 

• PAPER 
• VIDRE 
• ENVASOS 

 
En les fraccions Matèria orgànica i Resta, el factor d’emissió d’aquesta etapa 
no s’aplica ja que aquestes fraccions no es sotmeten a aquests processos de 
tractament. 
 
 
Si es realitza Recollida Selectiva, el factor d’emissió degut al funcionament de 
plantes de recuperació, expressat en gCO2eq per kg de residu generat, és el 
següent: 
 
Taula 8. Factor d’emissió de GEH segons el tipus de fracció de residu en les Plantes de 

recuperació dels residus. 

Fracció de residu FACTOR D’EMISSIÓ  
(g CO2eq / kg residu) 

 
Vidre 7,48 

 
Envasos 16,23 

 
Paper 4,29 

 Matèria 
Orgànica - 

 
Resta - 
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Si no es realitza Recollida Selectiva, el factor d’emissió s’assimila al de la 
fracció resta i en aquest cas, com la fracció resta no rep aquest tractament és: 

 

Taula 9. Factor d’emissió de GEH per a un residu general (no separació en origen) en les 
Plantes de recuperació dels residus. 

Fracció de residu FACTOR D’EMISSIÓ  
(g CO2eq / kg residu) 

Residu general - 

 

 

4.2.4 Tractament final 
 
Finalment, s’estimen les emissions unitàries degudes al tractament final i 
l’eliminació dels residus.  
Es considera com a tractament final les següents activitats: 

 Tractament de la fracció resta i la matèria orgànica (FORM) a través 
de: 

• Digestió anaeròbia 

• Compostatge 
 Valorització energètica a través de la incineració de residus 
 Eliminació a través de la deposició controlada (en dipòsits controlats) 

 
Per a les plantes on es realitzen aquests tractaments finalistes, s’estimen les 
emissions pròpies del procés (descomposició de la matèria orgànica, 
incineració) seguint les metodologies establertes en les Directrius de l’IPCC i 
les emissions degudes al funcionament per ús de combustibles fòssils i 
electricitat, d’acord amb els factors d’emissió establerts en la Guia pràctica per 
al càlcul de les emissions de GEH de l’OCCC.  
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4.2.4.1 Tractament biològic de la matèria orgànica 
(fracció FORM) i de la Resta 

 

Digestió Anaeròbia 
 
La digestió anaeròbia, també anomenada biometanització, és un procés 
biològic, que té lloc en absència d’oxigen, en el qual part de la matèria orgànica 
dels residus orgànics es transforma, per l’acció dels microorganismes, en una 
mescla de gasos (biogàs), constituït principalment per metà (CH4) i diòxid de 
carboni (CO2) i altres gasos en petites quantitats (amoníac, hidrogen, sulfur 
d’hidrogen, etc.). 
 
Les emissions de CO2 són d’origen biogènic i, d’acord amb les Directrius de 
l’IPCC, aquestes emissions no són objecte de còmput. 
 
Les emissions de GEH degudes a la digestió anaeròbia dels residus són: 

 ),(  42 CHONtorxesbiogàsfugafòssilsescombustiblatelectricit EEEE +++  [Eq. 3] 

 
Segons l’anàlisi de les dades disponibles, en les plantes on es realitza la 
digestió anaeròbia dels residus de la FORM i la fracció Resta, no hi ha fugues 
de biogàs i tot el biogàs (equivalent a CH4) que es genera és captat per a ser 
cremar una part en torxes i una altra en motors per tal de produir electricitat. En 
aquesta combustió del biogàs es genera CH4 i N2O com a gasos de combustió 
degut a una combustió incompleta del biogàs. 
 
La composició mitja del biogàs generat, segons les dades analitzades, és de 
55% CH4. 
 
En les plantes de digestió anaeròbia, segons les dades d’estudi analitzades, es 
tracta residus de les fraccions Matèria orgànica i Resta, i no es considera 
l’entrada de rebuig de la recollida selectiva de les fraccions Vidre, Envasos i 
Paper, per tant, el factor d’emissió d’aquest tipus de planta no s’aplica en 
aquestes fraccions de residus. 
 
Amb aquestes consideracions, es calculen les emissions unitàries degudes a la 
digestió anaeròbia per a cada fracció de residu i els resultats es mostren a 
continuació. 
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Si es realitza Recollida Selectiva, el factor d’emissió degut al tractament 
biològic dels residus per digestió anaeròbia, expressat en gCO2eq per kg de 
residu generat, és el següent: 
 
Taula 10. Factor d’emissió de GEH segons el tipus de fracció de residu en les plantes de 

digestió anaeròbia. 

Fracció de residu FACTOR D’EMISSIÓ  
(g CO2eq / kg residu) 

 
Vidre - 

 
Envasos - 

 
Paper - 

 Matèria 
Orgànica 40,17 

 
Resta 33,35 

 

Si no es realitza Recollida Selectiva, el factor d’emissió s’assimila al de la 
fracció resta i en aquest cas és: 
 

Taula 11. Factor d’emissió de GEH per a un residu general (no separació en origen) en 
les plantes de digestió anaeròbia. 

Fracció de residu FACTOR D’EMISSIÓ  
(g CO2eq / kg residu) 

Residu general 33,35 

 

 

 

Compostatge 
 
El compostatge és un procés biològic aerobi (amb presència d’oxigen) que, 
sota condicions de ventilació, humitat i temperatura controlades transforma els 
residus orgànics degradables, en un producte estable i higienitzat anomenat 
compost, que pot ser utilitzat como adob orgànic. Les plantes de compostatge 
són plantes aeròbies, pel que no es produeix CH4, i només es produeix CO2, 
però aquest es considera biogènic i, d’acord amb les recomanacions de la 
metodologia de l’IPCC, aquestes emissions no s’han de considerar en el càlcul 
d’emissions. 
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Segons la metodologia de càlcul de les Directrius de l’IPCC, en el compostatge 
dels residus es poden generar emissions de N2O, per oxidació del NH3 format, i 
emissions de CH4 en llocs residuals on hi hagi condicions anaeròbiques, però 
el nivell d’aquestes emissions és baix i es considera que no són significatives. 
 
Per aquest motiu, les emissions de GEH en les plantes de compostatge són les 
relatives al CO2 resultant de la crema de combustibles fòssils i l’ús d’electricitat 
per al seu funcionament.  
 
A través de l’anàlisi de les dades de les plantes de compostatge a Catalunya, 
s’estima que a la pràctica, gairebé el 100% de residus que es tracten provenen 
de la recollida selectiva de la matèria orgànica i no es tracta, de manera 
significativa, fracció Resta. El factor d’emissió d’aquest tipus de planta només 
és aplicable a la fracció de matèria orgànica (FORM). 
 
Si es realitza Recollida Selectiva, el factor d’emissió degut al tractament 
biològic dels residus per compostatge és el següent: 

 

Taula 12. Factor d’emissió de GEH segons el tipus de fracció de residu en les plantes de 
compostatge. 

Fracció de residu FACTOR D’EMISSIÓ  
(g CO2eq / kg residu) 

 
Vidre - 

 
Envasos - 

 
Paper - 

 Matèria 
Orgànica 15,97 

 
Resta - 
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Si no es realitza Recollida Selectiva, el factor d’emissió s’assimila al de la 
fracció resta, on no s’aplica aquest tractament i, en aquest cas, el factor 
d’emissió és: 

 

Taula 13. Factor d’emissió de GEH per a un residu general (no separació en origen) en 
les plantes de compostatge. 

Fracció de residu FACTOR D’EMISSIÓ  
(g CO2eq / kg residu) 

Residu general - 

 

 

4.2.4.2 Valorització energètica dels residus 
 

S’han estimat les emissions totals de GEH com la suma de: 

 óincineracipropisconsums emissionsemissions +  [Eq. 4] 

 
Les emissions unitàries del consum de combustibles fòssils i electricitat en el 
funcionament de les plantes incineradores, així com les emissions pròpies del 
procés d’incinerar residus, s’han calculat en base a factors d’emissió i 
metodologies establerts per les Directrius de 2006 de l’IPCC, tal i com es 
calculen els inventaris nacionals d’emissions a l’atmosfera. S’ha estimat les 
emissions de CO2 segons la composició dels residus a l’entrada de les plantes 
incineradores de Catalunya, evitant fer servir un valor fixat per defecte. 
En la valorització energètica dels residus per mitjà de la incineració de residus 
es genera CO2 pel contingut de carboni present en la matèria incinerada, i, en 
menor quantitat, N2O i CH4. Donada la seva baixa contribució respecte el volum 
de CO2 no s’han estimat les emissions d’aquests gasos.  (El CO2 té un factor 
d’emissió promig de 373 gCO2eq per kg residu, mentre que el CH4 té una 
contribució de 0,02 gCO2eq per kg residu i el N2O de 31 gCO2eq per kg residu). 
 
Si es realitza Recollida Selectiva, el factor d’emissió degut a la valorització 
energètica dels residus municipals és el següent: 
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Taula 14. Factor d’emissió de GEH segons el tipus de fracció de residu en les plantes de 
valorització energètica dels residus. 

Fracció de residu FACTOR D’EMISSIÓ  
(g CO2eq / kg residu) 

 
Vidre - 

 
Envasos - 

 
Paper - 

 Matèria 
Orgànica - 

 
Resta 372,76 

 

Segons les dades analitzades, de les fraccions recollides selectivament, la 
quantitat que pot es valoritzar energèticament és pràcticament negligible, per 
aquesta raó, s’ha considerat que la fracció resta és la total responsable 
d’aquest factor d’emissió en la incineració de residus. 
 
Si no es realitza Recollida Selectiva, el factor d’emissió s’assimila al de la 
fracció resta i en aquest cas és: 
 

Taula 15. Factor d’emissió de GEH per a un residu general (no separació en origen) en 
les plantes de valorització energètica. 

Fracció de residu FACTOR D’EMISSIÓ  
(g CO2eq / kg residu) 

Residu general 372,76 
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4.2.4.3 Deposició controlada dels residus 
 

Les emissions totals resultants en els dipòsits controlats són la suma de: 

 orgànicamatèriaciódescomposipropisconsums emissionsemissions    +  [Eq. 5] 
 
S’han estimat només les emissions procedents de la descomposició de la 
matèria orgànica dels residus perquè les emissions degudes al consum de 
combustibles fòssils i d’electricitat en aquestes plantes és pràcticament 
negligible en comparació amb el volum d’emissions de metà de la 
descomposició dels residus. 
Les emissions de GEH resultants en un dipòsit controlat provenen de la 
descomposició de la matèria orgànica present en els residus. La metodologia 
de càlcul d’aquestes emissions emprada és la establerta per les Directrius de 
2006 de l’IPCC, una metodologia cinètica de primer ordre que es basa en la 
descomposició de la matèria orgànica present en els residus durant un promig 
de 30 anys. 
Segons aquesta metodologia, es descomponen els següents tipus de residus: 

• Paper i cartró 

• Tèxtil 

• Residus vegetals 

• Matèria orgànica 

• Fusta 
 
Les emissions de CH4 degudes a la deposició de residus a l’abocador depèn, 
majoritàriament, de la composició dels residus a l’entrada i de la quantitat de 
biogàs generat. Aquests factors són clau en la determinació de les emissions 
unitàries. 
 

Taula 16: Composició dels residus a l’entrada dels dipòsits controlats. 

Fracció de residu Composició 

Matèria orgànica 35,40% 
Paper i cartró 18,30% 

Plàstics 11,60% 
Vidre 6,55% 

Fustes 2,60% 
Tèxtils 7,70% 
Altres 17,85% 
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Segons la metodologia de càlcul seguida, s’estimen les emissions unitàries, en 
termes de CO2eq, contemplant les emissions de CH4 del biogàs que es genera 
i s’emet a l’atmosfera perquè no és captat i les emissions de CH4 i N2O 
resultant de la crema del biogàs en torxes i motors. No es contemplen les 
emissions de CO2 per aquesta crema del biogàs perquè aquest biogàs es 
considera biogènic i per tant, a efectes de l’IPCC i d’inventaris, aquestes 
emissions no computen en el càlcul i es consideren nul·les. 
 
Per a desenvolupar la metodologia de càlcul de l’IPCC, és necessari determinar 
certes consideracions de càlcul: 

• La composició dels residus a l’entrada d’un abocador s’assimila a la 
Bossa Tipus de Catalunya 

• Respecte la captació del biogàs es pren el valor per defecte que 
estableix el MAGRAMA en l’Informe d’Inventari Nacional 

• El % de biogàs recuperat que és cremat en torxes i el % que és cremat 
en recuperació energètica es pren el valor per defecte que estableix el 
MAGRAMA en l’Informe d’Inventari Nacional 

• Els paràmetres necessaris per al càlcul (metodologia cinètica de primer 
ordre) són els establerts per defecte per l’IPCC i el MAGRAMA en 
l’Informe d’Inventari Nacional 

 
Les emissions de GEH ocasionades en un dipòsit controlat s’han de repartir 
entre les diferents fraccions de residus d’estudi, d’acord amb la seva 
contribució al total de residus d’entrada als dipòsits controlats. Segons la 
informació disponible, el 95% dels residus que entren en un dipòsit controlat 
provenen de la fracció Resta. El 5% restant prové dels rebuig de la recollida 
selectiva de la resta de fraccions. Aquest percentatge es divideix entre les 
fraccions vidre, envasos, paper i matèria orgànica i esdevé que les fraccions 
vidre, envasos i paper aporten un 1% del total d’entrada a dipòsits i el rebuig de 
la FORM (matèria orgànica) suposa un 2% del total. 
 
D’acord amb totes aquestes consideracions, el factor d’emissió de GEH degut a 
l’eliminació dels residus en dipòsits controlats es presenta a continuació. 
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Si es realitza Recollida Selectiva, el factor d’emissió degut la deposició final 
dels residus, expressat en gCO2eq per kg de residu generat, és el següent: 
 
Taula 17. Factor d’emissió de GEH segons el tipus de fracció de residu en les plantes de 

deposició controlada dels residus. 

Fracció de residu FACTOR D’EMISSIÓ  
(g CO2eq / kg residu) 

 
Vidre 6,43 

 
Envasos 6,43 

 
Paper 6,43 

 Matèria 
Orgànica 12,85 

 
Resta 610,41 

 

 
Si no es realitza Recollida Selectiva, el factor d’emissió s’assimila al de la 
fracció resta i en aquest cas és: 
 

Taula 18. Factor d’emissió de GEH per a un residu general (no separació en origen) en 
les plantes de deposició controlada. 

Fracció de residu FACTOR D’EMISSIÓ  
(g CO2eq / kg residu) 

Residu general 610,41 
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