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1 Introducció 

L'aprovació de la «Directiva Marc de Residus» (DMR) va introduir alguns canvis 

importants en el mercat de residus europeu. 

Una de les qüestions més rellevants en relació als impactes ambientals de la DMR és 

que va obrir el mercat de la incineració a nivell europeu. Això significa que l'avaluació 

de les necessitats de la capacitat incineradora es pot fer a nivell europeu, i que el 

transport de residus entre països és permès sense notificació sempre que siguin 

tractats en instal·lacions d'incineració de residus que puguin ser considerades com a 

instal·lacions de valorització d'energia d'acord amb la fórmula d'eficiència fixada a la 

Directriu. 

Això obre la porta a la construcció de noves plantes incineradores als països que ja 

tenen una alta quota d'incineració de residus, i pot tenir un efecte negatiu en 

l'assoliment d'índexs alts de recliclatge. Això també obre la porta a l'increment del 

trasllat de residus dins de la Unió Europea, cosa que contradiu el principi de 

proximitat establert en la DMR. Per una altra banda, el fet que el trasllat de residus 

per a la incineració amb valorització d'energia no necessiti autorització genera una 

falta d'informació i posa en perill els objectius de reciclatge establerts per la DMR. 

Aquest document aborda la legislació vigent a la UE en relació a la gestió de residus i 

al seu trasllat; la situació actual de la incineració de residus i el seu trasllat dins de la 

UE, focalitzant la qüestió de l'excés de capacitat; i les perspectives per als propers 

anys, posant de relleu els impactes de l’excés de capacitat d'incineració de residus en 

l'assoliment d'una política de residus ambientalment racional. 

1.1 Marc legislatiu 

La principal Directiva reguladora de la gestió de residus dins de la Unió Europea és la 

Directiva Marc de Residus de l’any 20081. 

La Directiva Marc de Residus (2008/98/EC) estableix la següent jerarquia que serà 

d'aplicació com a ordre prioritari en les activitats de gestió de residus: 

                                                
1
 Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008 sobre els residus i per 

la que es deroguen determinades Directives. 

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20europea%20en%20materia%20de%20residus/dir_2008_98.pdf


3 
 

Jerarquia de residus establerta per la DMR 

 

Prevenció 

Preparació per a la reutilització 

Reciclatge 

Altre valorització (per exemple, valorització 
d’energia) 

Eliminació 

 

També estableix els següents objectius: 

Objectius establerts per la DMR 

Any Objectiu 

2015 Recollida selectiva: com a mínim paper/metall/plàstic/vidre 

2020 50% reciclatge 

 

D'acord amb la Directiva, la incineració ha de ser considerada una operació 

d'eliminació de residus i només serà considerada com a valorització quan l'eficiència 

energètica del procés sigui superior a allò detallat a l'Annex II de la Directiva2. 

La DMR estableix el principi d’autosuficiència i proximitat (art. 16), d’acord amb el 

qual els Estats membres han de prendre les mesures adients per establir una xarxa 

d’instal·lacions per a l’eliminació de residus i la seva valorització que permeti que els 

residus siguin eliminats o valoritzats en una de les instal·lacions adequades més 

properes. Tanmateix, la Directiva obre la porta a un mercat de residus europeu en 

establir que aquesta xarxa «ha d’estar dissenyada per permetre a la Comunitat en el 

seu conjunt arribar a ser autosuficient en l'eliminació de residus així com en la 

valorització dels residus» (art. 16), i «permetre als Estats membres avançar cap a 

                                                
2 0,60 per a instal·lacions en funcionament i autoritzades abans de l'1 de gener de 2009 i 0,65 per a 
instal·lacions autoritzades després del 31 de desembre de 2008, d'acord amb la següent fórmula: 

Eficiència energètica (energy efficiency) = (Ep ‐ (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef)) 

En la qual: 

Ep és l'energia anual produïda com a calor o electricitat. Es calcula amb l'energia en forma d'electricitat 
multiplicada per 2,6 i la calor produïda per a usos comercials multiplicada per 1,1 (GJ/any). 

Ef és l’aportació anual d'energia al sistema a partir dels combustibles que contribueixen a la producció de vapor 
(GJ/year). 

Ew és l'energia anual continguda en els residus tractats, calculada utilitzant el poder calorífic net dels residus 
(GJ/year). 

Ei és l'energia anual importada excloent-ne Ew i Ef  (GJ/year). 

0,97 és un factor que representa les pèrdues d'energia causades per les cendres de fons i la radiació. 

Aquesta fórmula s’aplicarà d'acord amb el document de referència sobre les Millors Tècniques Disponibles per 
a la incineració de residus. 

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/guidance.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/guidance.pdf
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aquest objectiu individualment, tenint en compte les circumstàncies geogràfiques o 

la necessitat d'instal·lacions especialitzades per a certs tipus de residus». 

La Directiva també estableix que «els Estats membres podran limitar els trasllats 

entrants de residus destinats a les incineradores que siguin classificats com a 

valorització, quan s’hagi establert que aquests trasllats tindrien com a conseqüència 

que els residus nacionals haguessin de ser eliminats o tractats d'una manera que no 

fos compatible amb els seus plans de gestió» (art. 16). Això significa que l'estat 

«receptor» pot aturar o limitar els trasllats entrants per a operacions de valorització 

quan això impliqui que els residus nacionals hagin de ser dipositats en abocadors o 

incineradores acomplint la fórmula R1 de valorització d’energia. 

Hi ha altres Directives que regulen certs aspectes de la gestió de residus o certs fluxos 

de residus, i això també estableix objectius en aquest camp: 

Objectius establerts en altres Directives europees 

Directiva 
Any de 

l’objectiu 
Objectiu 

Directiva 1999/31/CE relativa a 
l'abocament dels residus 

2016 
Reducció dels residus biodegradables enviats a 

abocadors en un 35% respecte dels generats el 1995 

Directiva 94/62/CE relativa als envasos i 
residus d'envasos 

2008 Mínim 55% de reciclatge de residus d’envasos 

Directiva 2002/96/CE sobre residus 
d'aparells elèctrics i electrònics 

2006 Mínim 50% de reciclatge d’aquests residus 

 

Un altre document que ha de ser tingut en compte per als plans de gestió de residus 

és el «Full de Ruta per a una Europa eficient en recursos» (SEC (2011) 1068 final) que 

rep el suport d’una resolució del Parlament Europeu de 24 de maig de 2012, el qual 

té com a objectiu el disseny d'una visió per a la UE en l'horitzó de 2050. Aquest Full 

de Ruta subratlla la necessitat de convertir els residus en un recurs i advoca per 

donar una prioritat major a la reutilització i el reciclatge i limitar la valorització 

d’energia als materials no reciclables de cara a 2020. 

Per una altra banda, el trasllat de residus està regulat tant a la UE com a nivell 

internacional. A nivell internacional, la importació i exportació de residus està 

regulada pel «Conveni de Basilea sobre el control de moviments transfronterers de 

residus perillosos i la seva eliminació»3. El Conveni és implementat a la UE mitjançant 

el Reglament sobre els trasllats de residus: 

» El Reglament sobre el trasllats de residus (EC/1013/2006): racionalitza els 

                                                
3
 Va ser signat el 1989 i entrà en vigor el 1992. 
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procediments de control existents. S'aplica, entre d’altres, als trasllats de 

residus entre Estats membres, importats a la UE des de tercers països i 

exportats des de la UE a tercers països. Els trasllats de residus per a 

l'eliminació dins de la UE estan subjectes al procediment de notificació i 

autorització prèvies per escrit. D'acord amb el Reglament, «l'eliminació» inclou 

la incineració a terra, cosa que significa que els residus traslladats per a 

incineració han de ser notificats4. El Reglament també estableix que els Estats 

membres poden implementar prohibicions sobre importacions i exportacions 

pel que fa a l'eliminació de residus, mentre que per a la valorització els Estats 

membres tenen possibilitats més limitades per oposar-se a les importacions i 

exportacions. D'acord amb el Reglament, «els trasllats de residus urbans 

mesclats recollits de les llars privades (...) per a instal·lacions de valorització o 

eliminació» se subjectaran al procediment de notificació (art. 3). 

La majoria dels principis aplicats per als transports dins de la UE també s'apliquen als 

països de l’EFTA: Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa. 

1.2 Evolució de la generació de residus i tractament de residus a 

Europa 

Malgrat que la prevenció de residus i el reciclatge de residus es troben a la part 

superior de la jerarquia de residus, la generació de residus a la UE ha crescut de 

forma sostinguda durant els darrers anys, de la mateixa manera que el percentatge 

de residus incinerats. 

                                                
4
 Tanmateix, les operacions que «utilitzen els residus principalment com a combustible o com altres formes de 

produir energia» són classificades «operacions de valorització». Aquest aspecte va ser posteriorment aclarit per 
la Directiva Marc de Residus, la qual inclogué un requeriment d’una eficiència mínima per tal de considerar la 
incineració com a valorització. 
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Gràfic 1. Residus domèstics generats i incinerats a Europa des de 1995 a 2010, i percentatge de residus 

incinerats. 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d'Eurostat 

La situació de la gestió de residus varia molt entre països: alguns països tenen un 0% 

d’abocament, mentre que d'altres aboquen la majoria dels seus residus. 

Gràfic 2. Tractament de residus a la UE el 2010, per països. 

 
Nota: Els països s'han ordenat per la seva quota de residus incinerats 

Font: elaboració pròpia a partir de dades d'Eurostat 
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2 Capacitat d’incineració actual a Europa 

Actualment hi ha 406 incineradores que operen a la Unió Europea5. No hi ha dades 

exhaustives sobre la capacitat actual d'incineració instal·lada a cada país, per la qual 

cosa la quantitat total de residus incinerats es pot prendre com una aproximació, tot i 

que la capacitat pot esser en alguns casos lleugerament major ja que no totes les 

incineradores operen a la seva màxima capacitat. Aquesta va ser al voltant de 54 

milions de tones per any el 2010. 

Alemanya, França i Itàlia representen el 63% de totes les incineradores i el 64% de 

tots els residus incinerats (Gràfic 4). Tanmateix, els països amb taxes més altes 

d'incineració mesurada en termes per capita són Dinamarca (365 kg/habitant), 

Luxemburg (240 kg/habitant) i Suècia (226 kg/habitant) (Gràfic 3). 

                                                
5
 www.cewep.eu 

http://www.cewep.eu/
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Il·lustració 1. Residus incinerats a Europa el 2010 (kg per capita), per països 

 
Font: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) 

Vuit Estats Membres (Bulgària, Xipre, Estònia, Grècia, Letònia, Lituània, Malta i 

Romania) no tenen instal·lacions d'incineració. La majoria d'ells es localitzen a 

l'Europa central i de l'est i a la regió Bàltica. 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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Gràfic 3. Generació de residus i residus incinerats per capita a Europa el 2010, per països 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) 

  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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Gràfic 4. Total de residus incinerats (en milers de tones) i nombre d'incineradores a Europa el 2010, per països 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) i CEWEP (www.cewep.eu) 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.cewep.eu/
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2.1 Sobrecapacitat instal·lada i plans per ampliar-la 

Alguns Estats membres ja tenen una sobrecapacitat d'incineració de residus. 

A Alemanya, per exemple, la capacitat actual d'incineració ja és més gran que la 

generació nacional de residus d’escombraries, segons un informe encarregat per la 

Unió Alemanya per a la Protecció de la Natura (NABU, 2009). Tot i així, aquesta 

capacitat s'espera que creixi el 2020. 

Gràfic 5. Capacitat d'incineració instal·lada i prevista a Alemanya i potencial actual i previst de fluxos de residus 
per a la incineració (en tones), 2006-2020 

 
Font: Adaptació a partir de NABU 2009. 

D'acord amb un estudi encarregat pel Ministeri alemany de Medi Ambient (Dehoust 

et al. 2010), s'espera una reducció de 5 milions de tones de fems a Alemanya de cara 

al 2020, en comparació amb les xifres de 2006. D'aquests 5 milions de tones, 3 

milions de tones s’haurien d’haver enviat a incineració, i 2 milions de tones a 

tractament mecànic-biològic. Això significa que l’excés de capacitat d'incineració seria 

almenys de 3 milions de tones cap a 2020. 

Es preveu que el Regne Unit tingui un excés de capacitat de tractament de residus de 

6,9 milions de tones en un futur pròxim si les instal·lacions que ja disposen 

d’autorització entren en funcionament (Gràfic 6). Tot i així, prop de 4,4 milions de 

tones de capacitat de tractament estan a l’espera d’autorització. La majoria d'aquesta 

sobrecapacitat correspon a instal·lacions d'incineració (Eunomia 2012). 
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Gràfic 6. Producció residual de deixalles i capacitat de tractament al Regne Unit 

 
Font: Eunomia 2012 

Actualment, el Regne Unit està exportant la meitat dels combustibles sòlids 

recuperats (CSR) produïts en el país (al voltant d'un milió de tones) cap a altres Estats 

Membres de la UE que tenen excés de capacitat, com Alemanya o els Països Baixos 

(Eunomia 2012). 

De fet, als Països Baixos existeix una sobrecapacitat actual d'incineració 

d'aproximadament el 10%6, causada per una minva de la disponibilitat de residus i un 

excés d'inversió. Això genera una dependència important de les instal·lacions 

incineradores holandeses respecte de les importacions de residus, majoritàriament 

procedents del Regne Unit. Aquesta demanda és probable que augmenti, d'acord 

amb l'Associació Holandesa per a la Gestió de Residus (Van Eijik 2012). 

 

                                                
6
 Agentschap NL 2012. 
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Gràfic 7. Capacitat d'incineració i residus incinerats als Països Baixos, 1970-2010 

 
Font: Adaptació de CBS et al. 2012 

D’altra banda, altres països com Suècia o Dinamarca també tenen un excés de 

capacitat d'incineració, així com plans per ampliar-la. 

Tot i aquest excés de capacitat existent, d'acord amb una enquesta realitzada per la 

Confederació de Plantes Europees de Residus-per a-Energia (CEWEP) el 2010, la 

capacitat per a incineració a Europa es preveu que creixi al voltant de 13 milions de 

tones fins a 2020 mitjançant la construcció de 48 noves incineradores i l'augment de 

la capacitat d'algunes de les instal·lacions existents (Gràfic 8). 

L'augment de la capacitat d'incineració a països que ja tenen sobrecapacitat pot ser 

impulsat principalment per l'obertura del mercat europeu per a la incineració de 

residus creat per la Directiva Marc de Residus. 
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Gràfic 8. Quantitat de residus incinerats el 2010 i capacitat addicional d'incineració planificada per als períodes 2009-2011, 2012-2016 i 2017-2020, per països 

 
Nota: Les dades en taronja corresponen a la capacitat total prevista per a 2020. Les dades en negre  corresponen al nombre total d'instal·lacions previstes per a 2020. 

No hi ha dades per a Espanya, Àustria, Portugal, Eslovàquia, Luxemburg i Polònia. 

Font: Elaboració pròpia basada en CEWEP (www.cewep.eu) 

 

http://www.cewep.eu/
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Aquesta sobrecapacitat de les instal·lacions d'incineració s'espera que creixi a la UE 

en un futur proper si s'implementa la legislació sobre residus. Com es va esmentar a 

la secció 1.1, el «Full de Ruta per a una Europa eficient en recursos» estableix que cap 

dels residus que poden ser reciclats o compostats han de ser incinerats el 2020. Això 

generaria una divisió molt major entre la capacitat d'incineració i els residus 

efectivament incinerats. 

La sobrecapacitat té impactes potencials 

molt alts sobre els mercats del reciclatge i 

sobre els preus del tractament de residus. 

Per una banda, les inversions en les 

instal·lacions d'incineració han de ser 

costejades i això crea una necessitat de 

residus per ser enviats a incineració, en 

lloc de per ser previnguts o reciclats. Per 

l'altra, si no hi ha residus suficients per 

ser enviats a incineració per tal 

d’amortitzar les inversions, les taxes 

d'incineració han d'incrementar-se, cosa 

que té un efecte sobre les despeses en 

concepte de residus pagades per les llars i 

les activitats comercials. 

Finalment, la sobrecapacitat representa un risc financer per a les empreses que hi 

inverteixen i els organismes públics: el 2010 el Dutch Van Gansewinkel Groep va 

tancar una de les seves incineradores a Rotterdam a causa de l’excés de capacitat en 

el mercat de residus holandès (Berthoud, 2011). 

Per tant, la planificació d'un excés de capacitat quan la magnitud dels fluxos actuals i 

futurs de residus no és segura representa una amenaça tant ambiental com 

econòmica. 

  

El cas de Mallorca 

La incineradora de Son Reus, a Mallorca, es 

classifica com una incineradora amb 

valorització d'energia. Va ser construïda el 

1997 i tingué una capacitat inicial de 300.000 

tones a l'any. Aquesta capacitat es va ampliar 

posteriorment a 730.000 tones a l'any, però 

no hi ha prou residus a l'illa per fer que 

funcioni a plena capacitat. En novembre de 

2012 el govern de la regió va rebre el 

vistiplau de la UE per importar 200.000 tones 

a l'any de combustible derivat de residus des 

d'Itàlia. El transport es realitzarà per mar i 

permetrà a la incineradora un increment de 8 

milions d'euros d'ingressos. 

Font: www.tirme.com 
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3 Trasllats de residus 

Atès que només han de ser notificats els trasllats de residus a les incineradores que 

estiguin per sota del llindar de la valorització d’energia (d’acord amb la Directiva Marc 

de Residus7) i els trasllats de residus domèstics barrejats, hi ha una manca 

d’informació dels trasllats destinats a incineració amb valorització d’energia. 

D’acord amb la informació disponible, la quantitat de residus exportats notificats pels 

Estats membres de la Unió Europea ha augmentat de forma significativa durant 

l’última dècada. El destí d’aquests residus és, en la majoria dels casos, un altre país de 

la Unió Europea, però també a altres països membres o no de l’OCDE (Gràfic 9) 

Gràfic 9. Trasllats de residus notificats des dels Estats membres de la UE a un altre país de la UE i a altres països 
no pertanyents a la UE, 2001-2009. 

 
Notes. EU-15: antics Estats membres; UE-12: nous Estats membres. Font: Comissió Europea 2012. 

La davallada entre 2004 i 2005 observada en el gràfic anterior es deu 

fonamentalment a la reducció de les exportacions de residus dels Països Baixos8. 

                                                
7
 Vegeu la fómula d’eficiència energètica detallada en el capítol 1.1. 

8
 Un factor important per explicar aquest canvi podria ser l’aplicació de la prohibició de l’abocament a 

Alemanya, ja que aquest país va rebre dels Països Baixos, en el 2004 i en els anys anteriors, una quantitat 
considerable de residus domèstics i de residus procedents de la incineració, però ja no a partir del 2005 (EEA 
2009). 
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El volum de les exportacions i de les importacions de residus notificats difereix entre 

els Estats membres. Els principals exportadors són els Països Baixos, Irlanda, 

Luxemburg i Bèlgica, seguits de Dinamarca i Lituània. Altrament, els principals 

importadors (considerant els valors per capita) són Alemanya i Suècia, seguits de 

Bèlgica i els Països Baixos. Això deixa oberta la pregunta de per què alguns països 

com Bèlgica i els Països Baixos tenen un paper tan destacat com exportadors i 

importadors a la vegada. 

Il·lustració 2. Exportacions i importacions de residus notificats el 2005 (kg per capita). 

 
Font: EEA 2009. 
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Gràfic 10. Importacions de residus notificats, 2001-2009 (kg per capita). 

 
Font: Comissió Europea 2012. 

La majoria dels residus traslladats es destinen a operacions de valorització 

(principalment el reciclatge i la incineració amb valorització d’energia, vegeu el Gràfic 

11). Cal tenir en compte que, després de l'aprovació de la Directiva Marc de Residus, 

els trasllats de residus destinats a la valorització no ha de ser notificada. Per tant, hi 

ha una manca d'informació sobre aquests trasllats després de 2009. 

Gràfic 11. Tractament de residus notificats enviats pels Estats membres de la UE a altres països, membres i no 
membres de la UE, 1997-2005. 

 
Font: EEA 2009. 
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Hi ha alguns factors que poden afavorir el creixement del trasllat de residus els 

propers anys: 

» La construcció de noves instal·lacions 

d’incineració. 

» La modernització d’incineradores que 

operen per sobre del llindar de valorització 

d’energia establert per la Directiva Marc de 

Residus. 

D’altra banda, l’augment dels costos del trasllat 

que es pot derivar d’un possible increment dels 

costos totals de l’energia, podria limitar aquesta 

tendència. 

El trasllat de residus destinats a la incineració en 

altres Estats membres de la UE també es podria 

atenuar mitjançant la creació de nous impostos 

d’incineració o per l’augment dels ja existents. 

Actualment, set Estats de la UE apliquen impostos 

sobre la incineració de residus que oscil·len entre 

1,03 i 44,0 euros per tona. 

 

Taula 1. Impostos sobre la incineració de residus aplicats a Europa. 

País (regió) Impost (€/tona) 

Àustria 8,0 

Espanya (Catalunya) 5,7-16,5 

Dinamarca 44,0 

Bèlgica 7,93 

França 2,4-11,2 

Itàlia 1,03-5,16 

Portugal 1,06-1,59 

Nota: Totes les tarifes corresponen a l'any 2011, excepte les de Catalunya (2012) i les d’Itàlia (2009). 

Font: OCDE (http://www2.oecd.org/ecoinst/queries), Hogg (2011), Fischer et al. (2012), Watkins et al. (2012). 

  

El trasllat de residus a Dinamarca 

Dinamarca té quatre vegades més 

plantes d'incineració en relació a la 

seva generació de residus. Les 

incineradores a Dinamarca són un 

element clau en els sistemes de 

calefacció urbana. Hi ha almenys 

tres incineradores que importen 

residus: 

» Dues d'elles importen residus 

domèstics des de Londres. 

» L’altra importa residus des 

d’Alemanya. 

Tot i així, hi ha plans per augmentar 

la capacitat de les incineradors 

existents i per construir noves 

plantes. 

Font: Danmarks Naturfredningsforening 



20 
 

4 Els impactes ambientals del trasllat i la 
incineració de residus 

L'ambició política de la UE cap a l'autosuficiència en la gestió dels seus abocadors i 

altres activitats d'eliminació de residus gairebé ha estat assolida, ja que només una 

quantitat limitada dels residus s'eliminen fora de la UE. 

Tanmateix, la proporció de residus enviats per a la seva eliminació i de residus 

traslladats per a la valorització no ha minvat. Per tant, l'objectiu descrit a la Directiva 

Marc de Residus, en el sentit que cada Estat membre ha d'avançar individualment 

cap a l'autosuficiència en matèria d'eliminació de residus, es troba lluny d'assolir-se. 

L'augment dels trasllats de residus en els Estats membres de la UE té un alt impacte 

ambiental en termes d'emissions de CO2, derivat del transport. Un enfocament del 

cicle de vida de l'expansió del mercat de la incineració a l'àmbit europeu hauria de 

tenir en compte no només l'energia valoritzada mitjançant la incineració de residus, 

sinó també l'energia consumida per traslladar-los, que en el cas de llargues distàncies 

pot representar un percentatge significatiu del contingut d'energia dels residus 

transportats. 

En relació a la incineració de residus, ha de ser tingut en compte que: 

» La incineració és una forma ineficient de producció d'energia: l'energia 

valoritzada procedent de la incineració de residus és inferior als estalvis 

energètics derivats del reciclatge de residus. Per a la majoria de materials que 

composen els residus, el reciclatge estalvia més energia que la que es genera 

per la incineració de residus sòlids barrejats en una planta incineradora 

(Morris 1996 i 2008, EPA 2012). 
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Taula 2. Comparació de la valorització d'energia mitjançant el reciclatge i la incineració de diversos materials, 

en MJ/Kg 

Material 
Estalvis energètics 

derivats del reciclatge 

Energia valoritzada 
mitjançant incineració 

(incineració sense 
valorització d'energia) 

Energia valoritzada 
mitjançant incineració 

(incineració amb 
valorització d'energia) 

Vidre 2.85 * * 

Paper d'oficina 10.54 2,55 7,17 

Diaris 17,81 2,98 8,38 

Llaunes d'acer 21,61 * * 

PET 34,36 3,98 11,17 

Filferro de coure 87,59 * * 

Llaunes d'alumini 161,58 * * 

Notes: Per a aquests materials el balanç energètic és negatiu ja que es requereix energia per elevar la 
temperatura del material a la temperatura trobada en la cambra de combustió. 

Font: Elaboració pròpia basada en EPA 2012. 

» La incineració no és la solució al canvi climàtic: la incineració és una font 

d'energia molt intensiva en carboni si la comparem amb altres tecnologies 

disponibles (Gràfic 12) i permet una baixa reducció de CO2 en comparació amb 

el reciclatge (Taula 3). 

Gràfic 12. Emissions de CO2 de diverses plantes de conversió d'energia. 

 
Font: Hogg (2006) 
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Taula 3. Comparació de la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant reciclatge i 
incineració de diversos materials, en Mt CO2 eq/tona 

Material 
Reducció de GEH utilitzant 

inputs reciclats en lloc 
d’inputs verges 

Emissions de GEH evitats 
per tona incinerada 

Vidre 0,28 –0,02 

Paper d'oficina 2,85 0,48 

Diaris 2,78 0,56 

Llaunes d'acer 1,80 –0,02 

PET 1,11 0,75 

Filferro de coure 4,89 –0,02 

Llaunes d'alumini 8,89 –0,02 

Font: Elaboració pròpia a partir d'EPA 2012. 

» La incineració no és la solució al problema dels residus: quasi el 30% dels 

residus incinerats han de ser dipositats a abocadors o enviats a plantes de 

tractament de residus especials. 

Il·lustració 3. Balanç de massa d'una planta incineradora. 

 
Font: Kalogirou 2012. 

» La incineració no és la solució al problema de l'energia: la incineració és una 

font d'energia molt cara. 

Costs de la generació d'electricitat per diverses tecnologies 

Tecnologia/combustible Cost de capital ($/kW) 
Costs fixos d’explotació i 

manteniment ($/kW-
any) 

Costs variables 
d’explotació i 

manteniment ($/MWh) 

Carbó 3,167 35.97 4.25 

Nuclear 5,339 88.75 2.04 

Incineració de residus 8,232 373.76 8.33 

Solar fotovoltaica 4,755 16.70 0 

Eòlica terrestre 2,438 28.07 0 

Font: US Energy Information Administration (2010) 
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5 Conclusions 

L'obertura del mercat d'incineració a nivell europeu amenaça l'aplicació del principi 

de proximitat establert a la Directiva Marc de Residus (DMR), així com les 

recomanacions que figuren en el «Full de ruta per a una Europa eficient en recursos», 

que advoca per donar prioritat a la prevenció, a la reutilizació i al reciclatge. 

Actualment existeix un excés de capacitat d'incineració en alguns països europeus, 

que genera un creixent volum de residus que han de ser traslladats. Tanmateix, la 

informació sobre la capacitat d'incineració i sobre la generació de residus que poden 

esser incinerats és escassa. 

També hi ha una manca de dades disponibles en relació a la quantitat de residus que 

s'envien a incineradores de tota Europa, ja que la legislació vigent estableix que 

únicament necessiten ser notificats els trasllats a incineradores que es trobin per 

davall del llindar de valorització d'energia establert a l'Annex II de la Directiva9 i els 

enviaments de residus domèstics mesclats. Això significa que una quantitat important 

de residus pot continuar essent enviada a incineradores de fems sense cap mena de 

notificació. Tanmateix, la informació disponible mostra que els volums de residus 

enviats per a incineració han augmentat significativament durant la darrera dècada. 

Les perspectives de la indústria de la incineració per al futur proper mostren un 

augment de la capacitat d'incineració a nivell europeu, que juntament amb l'excés de 

capacitat existent en alguns països pot conduir a un increment del trasllat de residus 

entre els Estats membres. Aquest increment també pot obstaculitzar la consecució 

dels objectius de reciclatge establerts a la DMR, especialment en aquells països que 

es troben en l'actualitat més lluny d'assolir-los. 

  

                                                
9
 Vegeu el capítol 1.1. 
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