
DICTAMEN SOBRE EL PROGRAMA DE FANGS DE CATALUNYA 
 
Consell per a l'Ús 
Sostenible de l'Aigua        Dictamen 
 
 
 
El Consell per a l'Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA en endavant), en les sessions 
número 54,  55, 56 i 57, que van tenir lloc el dimecres 4 de febrer de 2009, el 
dimecres 11 de març de 2009, el dimarts 14 de abril de 2009, i el dimecres 6 de 
maig de 2009, respectivament, va debatre el “Programa de Fangs de Catalunya”. 
 
El President i la Secretària del CUSA volen recollir en el present Dictamen les 
aportacions i comentaris més rellevants que es feren durant la presentació i el 
debat posterior que va esdevenir després de les presentacions fetes pel Sr. Josep 
Maria Obis (Director de l’Àrea d’Inspecció i Control de l’ACA), el Sr. Lucas 
Moragas, cap de Departament d’Explotació de Sistemes de Sanejament i el Sr. 
Marc Moliner, cap d’Unitat de Biosòlids. 
  
Annexos a aquest Dictamen s’inclouen les aportacions específiques realitzades 
pels Consellers representants d’Unió de Pagesos. 
  
La revisió detallada de la esmentada presentació i del debat posterior permet 
formular les següents conclusions i recomanacions per a què puguin ser 
considerades en el procés d’aprovació definitiu: 
 

1. Manifestar la satisfacció del CUSA per la iniciativa de l’Agència d’elaborar, 
presentar i debatre aquest Programa. Es tracta d’un Programa de gran 
rellevància per gestionar els subproductes obtinguts durant el tractament de 
les aigües residuals urbanes de Catalunya. Aquest Programa és fruit d’un 
treball molt ampli i detallat i que en aquest moment arriba a la seva etapa 
final de tramitació i aprovació. 

2. Destacar la intenció del Programa de valorar la experiència d’explotació i 
gestió del anys precedents i d’elaborar una nova eina de gestió integrada que 
inclou els diversos destins finals del fang: l’aplicació al sòl (directa o a través 
del compostatge), la valorització energètica, el dipòsit controlat (a extingir) i 



la valorització material del fang amb materials de construcció (via poc 
explorada). 

3. Ressaltar que la gestió dels fangs a Catalunya és sostenible però es troba 
sotmesa a incertesa per diversos factors. El Programa pretén reduir aquestes 
incerteses i millorar-ne la gestió. Els criteris de planificació de l’ACA són 
diversificar la gestió per disposar d’alternatives, aplicar els criteris de 
proximitat i autosuficiència, i aplicar la jerarquia de gestió de residus que 
prioritza la reducció, posteriorment la valorització i finalment la disposició 
com a darrera via. 

4. Destacar que el criteri bàsic de planificació adoptat és la reducció de 
l’impacte associat amb la utilització dels fangs. Les accions previstes són 
implantar noves digestions aeròbies (per reduir al màxim la producció de 
fang en origen), minimitzar el destí a abocador, implantar nous 
compostatges (per anar a l’agricultura amb les millors condicions), ampliar 
els assecatges tèrmics existents, valoritzar energèticament el fang sec, 
continuar amb l’aplicació a l’agricultura del fang deshidratat i amb la 
utilització de la capacitat de compostatge privada i, per últim, invertir en 
recerca i millora de noves vies de gestió. 

5. Ressaltar que el Programa inclou vint noves actuacions de digestió, amb una 
inversió propera als 30 milions d’euros (dels quals 22 ja es contemplen al 
PSARU), 5 noves actuacions de compostatge (i 2 d’ampliació) amb una 
inversió total propera als 29 milions d’euros, 4 ampliacions d’assecatges 
tèrmics (inversió de 20 milions) i es preveu per a recerca el cinc per cent del 
programa (al voltant de l’1,8 milions d’euros). Els punts forts d’aquest 
Programa serien una baixa inversió, un baix nombre d’actuacions previstes, 
un baix cost d’explotació i una alta versatilitat. Com a punts febles del 
Programa apareixen l’obligació d’un control indirecte del sector privat, una 
dependència de l'evolució del sector de la construcció (amb incidència sobre 
la fabricació de ciment i, per tant, de la demanda de llots com a 
combustible), el rebuig de certs sectors socials a instal•lacions de gestió de 
residus i un subministrament immediat del fang a l'agricultura, sense 
capacitat de regulació." 

6. Ressaltar els esforços realitzats pels serveis tècnics del DMAH per avaluar la 
valorització de fangs produïts per depuradores urbanes mitjançant un acord 
voluntari amb els fabricants de ciment de Catalunya. L’objectiu d’aquest 
estudi va ser millorar ambientalment les seves instal·lacions i a la vegada 



documentar el procés d’autoritzacions ambientals de renovació de les 
plantes abans de l’any 2007, amb la aplicació de les millors tècniques 
possibles en la fabricació de ciment. 

7. Ressaltar la iniciativa d’establir un conveni a l’any 2005 entre la patronal del 
ciment, els sindicats CCOO i UGT, el DMAH i els ajuntaments dels municipis 
de les plantes participants a l’estudi pilot (Sitges i Sant Feliu de Llobregat) 
per tal d’avaluar el comportament ambiental dels fangs de depuradora com a 
substitut del coq de petroli a les fàbriques de ciment. Aquesta iniciativa 
estava motivada pel fet que Europa ja feia trenta anys que substituïen el 
combustible fòssils per altres, fonamentalment provinents de residus, fins a 
arribar actualment a un promig del 40%, mentre que a Espanya aquest límit 
es trobava entre un 5-8%. 

8.  Ressaltar el plantejament pràctic de l’administració i del sector cimenter per 
reconèixer el marge significatiu de reducció del CO2 que ofereix el sector 
dels combustibles alternatius. La Llei 1/2005 implicava que el sector 
cimenter català fos el més gran productor de CO2 i, per tant, calia dedicar-hi 
una atenció especial. A les zones metropolitanes, on s’hi trobaven 
majoritàriament les fàbriques de ciment participants, la biomassa renovable 
disponible i més transportable eren els fangs de depuradores. 

9. Ressaltar els criteris adoptats en aquest estudi pilot: la màxima transparència 
per aquest ús de combustible i la comprovació del compliment dels informes. 
Aquest conveni preveia la realització de les proves durant sis mesos i la 
substitució de fins al 20% del coq en unes certes condicions. A més, el 
conveni preveia la creació d’una comissió de seguiment conformada pels 
signants més una sèrie d’entitats i associacions. El resultats d’aquesta prova 
es troben disponibles a la Web del Departament i en aquests moments ja hi 
ha diverses plantes cimenteres autoritzades per utilitzar fangs secs de 
depuradora. 

10. Suggerir que l’Agència i el Departament adopten una terminologia més 
adient i moderna en relació amb la designació dels fangs de depuradora i de 
l’excel·lent estudi pilot que van fer sobre la valorització del fangs de 
depuradora. Convindria utilitzar preferentment els termes de “biosolids” i de 
“projectes de demostració” en raó de la seva millor capacitat de comunicació 
amb el públic en general. Convé recordar que la legislació europea utilitza la 
designació de “biomassa” i la literatura tècnica anglosaxona utilitza des de fa 
més d’una dècada el terme “biosolids”, com formes de promoure una 



comunicació més entenedora amb l’opinió pública. És també interessant 
ressaltar a aquest respecte que la mateixa Agència ha adoptat la 
denominació de “biosolids” per designar el seus propis serveis tècnics. 

11. Suggerir que el Programa incorpori explícitament la utilització d’indicadors 
mediambientals, socials i econòmics que permetin seguir l’evolució dels 
diversos fluxos (com la taxa unitària de producció de CO2, la taxa 
d’utilització de l’energia, els impactes sobre l’entorn natural, sobre l’entorn 
veïnal, indicadors de costos-beneficis per a cada tractament) per a valorar les 
diferents formes de gestió dels fangs.  Aquesta valoració caldria fer-la de 
forma integrada i integral, per tal de tenir en compte totes las fases i formes 
de tractament que poden aplicar-se al fangs des del moment de la seva 
producció en la planta depuradora fins al punt de la seva disposició final. 

12. Ressaltar la iniciativa de l’Agència de firmar un conveni entre l’ACA i les 
empreses cimenteres pel qual l’ACA es compromet a aportar unes vuitanta o 
noranta mil tones per any, amb unes certes limitacions sobre les 
característiques del fang que son valorades prèviament al lliurament del 
fang. Aquestes limitacions fan referència a la possible repercussió del fang  
sobre els nivells d’emissió i també al possible efecte sobre el procés de 
producció del clínquer. 

13. Felicitar-se que els treballadors de Uniland – Vallcarca hagin manifestat la 
seva impressió de què l’entorn ambiental de la fàbrica ha millorat molt, 
degut a la suma de moltes mesures i al fet que s’està incidint molt en les 
autoritzacions ambientals. Entre el factors determinants caldria indicar la 
utilització dels fangs i la gestió més acurada promoguda per la pròpia 
utilització dels fangs que resulta en una reducció considerable de les 
partícules en suspensió, el pitjor dels contaminants d’una cimentera. 
L’absència d’impacte visual ha fet que ajuntaments com Sitges hagin ofert un 
suport total a aquesta iniciativa. 

14.  Ressaltar que el programa de fangs diversifica els usos i les destinacions, 
des dels usos en l’agricultura de forma directa i en forma de compostatge, 
fins a sistemes d’assecatge quan aquest es concentra al voltant dels nuclis 
urbans. L’objectiu final és cercar un ús alternatiu a l’abocador per aquest 
producte assecat. En definitiva, es converteix en una qüestió estratègica de 
diversificació més que una estratègia de costos. La intenció és portar la 
major part del fang sec a la valorització energètica, sense detriment d’altres 



aplicacions i mantenint la fracció del rang amb aplicació agrícola. A la vegada 
s’intenta flexibilitzar la distribució entre les diferents aplicacions. 

15. Ressaltar l’objectiu del Programa d’establir quines són les vies més 
pràctiques per l’ús dels fangs, tant des del punt de vista mediambiental com 
econòmic, tenint en compte que l’adequació del fang no cal considerar-lo un 
sobrecost. Així el cost del fang com a combustible va ser un dels elements de 
l’acord amb les cimenteres i es troba al voltant dels 5 euros/tona, amb un 
cost afegit de 5 euros/tona més pel transport, excepte per les plantes més 
llunyanes en què el transport surt 1-2 euros més per tona. D’un altre costat, 
l’aportació agrícola representa un cost al voltant dels 25-30 euros/tona. 

 
16. Suggerir que el programa incorpori una valoració de les causes que han 

pogut comportar una reducció en la producció anual de fangs: cal conèixer 
en detall les causes que han permès una reducció de la quantitat de fangs 
per càpita per tal de poder incidir en el sentit d’assegurar-se la continuïtat 
d’aquesta tendència. Suggerir igualment que el programa incorpori una 
caracterització acurada de la qualitat dels fangs: contingut i característiques 
de les diverses fraccions de metalls pesants, nivells de fòsfor i de nitrats, 
presència de contaminant no biodegradables, de contaminants orgànics 
perillosos (pesticides, dissolvents, fenols) així com de les substàncies 
prioritàries i substàncies a eradicar de qualsevol abocament, tot d’acord amb 
la normativa europea i la normativa especifica  aplicable a Catalunya.  

 
17. Ressaltar que per millorar i potenciar l’ús dels biosòlids en 

l’agricultura és necessari  assegurar el compliment de la normativa aplicable 
i impulsar la realització de campanyes informatives i de projectes 
demostratius. Així mateix, cal aconseguir un producte amb la màxima 
homogeneità en el seu contingut de nutrients per facilitar les aportacions 
necessàries als sòls. Si la uniformitat de producte no fos l’adequada és 
important poder conèixer l’aportació real dels seus components per 
compensar-ho amb altres addicions d’adob complementàries fins a aplicar 
una dosi agronòmica adient. Així mateix, la utilització dels biosòlids com a 
esmena orgànica o complement nutricional en l’agricultura no hauria 
d’entrar en competència amb l’ús de les dejeccions ramaderes, tenint 
aquestes últimes un caràcter prioritari per estar més vinculades amb el 
sector agrari.  
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Equip Tècnic Sindical./RCB 
Assumpte: Consideracions 
dictamen CUSA programa fangs 
Barcelona, 29 d’abril de 2009 

Consideracions a la proposta d’esborrany de Dictamen sobre el Programa de 
Fangs 
En el Programa es troben a faltar mesures per garantir una correcta aplicació agrícola 
dels fangs. Entre els factors ambientals que condicionen la gestió dels fangs, no es 
considera de forma explícita la protecció dels sòls. D’una banda, davant l’acumulació de 
fòsfor que es produeix amb les aplicacions reiterades de fangs als cultius (hi ha estudis 
del Consorci Costa Brava i l’EEA Mas Badia que confirmen aquesta acumulació) i 
també per l’acumulació de metalls pesants.  

El Programa no defineix mesures per dotar-se de suficient capacitat de regulació del 
fang generat, ni es preveu cap inversió per disposar de capacitat d’emmagatzematge 
dels fangs que permeti dur a terme una correcta aplicació agrícola. El Programa insta a 
habilitar els mecanismes de control específics per a la supervisió del manteniment de 
bones pràctiques entre tots els agents que col·laborin amb l’ACA en matèria de gestió 
de fangs, però, aquests mecanismes els hauria d’establir el propi Programa, 
específicament, per garantir que els gestors de residus fan correctament les aplicacions 
agrícoles. 

Els fangs que s’apliquin en profit de l’agricultura haurien de ser sempre digerits o 
compostats i s’haurien de destinar a aquelles zones en les que no hi ha disponibilitat de 
matèria orgànica procedent de la ramaderia. No s’haurien d’aplicar fangs que només 
estan tractats tèrmicament ja que la matèria orgànica no està estabilitzada i la seva 
aplicació agrícola pot comportar problemes al sòl i als cultius. 

 

 

 




