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Presentació

La dinàmica econòmica creixent de la nostra societat en els darrers anys ha propiciat el desenvolupament d’un gran nombre 

d’activitats extractives. El procés extractiu però, comporta tota una sèrie d’afeccions al medi ambient que cal corregir. La 

restauració progressiva, integrada dins de les etapes d’explotació, permet optimitzar els costos i accelerar la recuperació 

de les àrees degradades.

Des de l’any 1988, membres del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals en col·laboració amb altres entitats de 

l’àmbit universitari han participat, juntament amb la Secció de Restauració d’Activitats Extractives, la Junta de Sanejament 

i més tard l’Agència Catalana de l’Aigua, en varis projectes de recerca sobre aplicacions de fangs en pedreres, proves de 

revegetació, plantacions experimentals i seguiments de zones restaurades, que han estat pioners en aquest àmbit i que han 

permès millorar el coneixement científi co-tècnic sobre la restauració d’activitat extractives. 

Fruit d’aquests treballs, l’any 1996 es va publicar el Manual de restauració d’activitats extractives amb fangs de depuradora, 

que refl ectia l’estat de coneixements del moment, basat en els resultats de parcel·les experimentals i proves pilot realitzades 

entre 1992 i 1995. 

La darrera de les col·laboracions en aquest àmbit de recerca es va materialitzar al juliol de 2005 amb el  “conveni de 
col·laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Agència de Residus de Catalunya, la Direcció General del 
Medi Natural, el Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals i l’Institut Químic de Sarrià per a 
l’Assesorament i Control d’Aplicacions de Fangs de Depuradora en la Restauració d’Activitats Extractives” amb el 

fi nançament de l’Agència Catalana de l’Aigua i amb una durada de 2 anys.  Un dels principals objectius d’aquest conveni 

ha estat la redacció de la present publicació, que actualitza el manual de l’any 1996 en base als nous coneixements tècnics 

adquirits, incorporant una orientació més ecològica pel que fa al conjunt del procés de restauració, i establint un procediment 

administratiu validat per totes les institucions implicades. 

El manual es planteja com una ajuda als facultatius o tècnics restauradors de les activitats extractives, explicant tot el procés 

de restauració i els aspectes diferencials a considerar si s’utilitzen fangs de depuradora com a adobs orgànics per millorar 

la qualitat dels sòls o substrats emprats en la restauració.    

L’interès per aquesta via de valorització dels fangs és més pel seu benefi ci ecològic i mediambiental que no pas perquè suposi 

una via prioritària de gestió pel que fa a les quantitats de fang que representa. Concretament, les estimacions preveuen 

que aquesta destinació no suposarà més d’un 5% de la producció total de fangs de les nostres depuradores. Malgrat això, 

des de l’Agència Catalana de l’Aigua no estalviarem esforços en recolzar aquest tipus d’actuacions donat que és una via de 

valorització que tanca el cicle amb la incorporació del fang al sòl, alhora que comporta un clar benefi ci ambiental. 

Josep Maria Obis i Soriano
Director de l’Àrea d’Inspecció i Control de l’Agència Catalana de l’Aigua  
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1. Introducció 

1.1 La restauració d’activitats extractives 

Les activitats extractives ens permeten cobrir les necessitats de recursos minerals, àrids per a la construcció i d’altres 

matèries primeres imprescindibles per a la vida quotidiana i el progrés de la nostra societat. El procés extractiu comporta tota 

una sèrie d’afeccions al medi ambient, que es manifesten en forma de diversos impactes ambientals des del començament 

de l’explotació. Els efectes més persistents i visibles sobre el medi ambient són la modifi cació del relleu original i la supressió 

de la coberta vegetal i del sòl, amb els consegüents problemes d’erosió i d’afecció a la fl ora, la fauna i les aigües superfi cials 

i freàtiques. L’acceptació per part de la nostra societat del desenvolupament sostenible, de manera més o menys explícita, 

com el model de creixement que ha de permetre compaginar l’explotació dels recursos naturals amb la seva preservació per 

a generacions futures ha permès implantar lleis que promouen la mitigació i la correcció dels impactes ambientals generats 

per les activitats humanes. En el camp de la mineria, s’han fet progressos notables per reduir-ne els impactes tant en la fase 

d’explotació com en la de restauració. La restauració es fa necessària, ja que els processos naturals de regeneració són 

massa lents. En aquest context, Catalunya ha estat pionera amb la Llei 12/1981, que estableix la restauració dels espais 

afectats per les activitats extractives. Paral·lelament, s’han anat incorporant en la concepció dels projectes de restauració 

conceptes de l’anomenada Ecologia de la Restauració, com diversitat, successió o resiliència, que, a poc a poc, van 

orientant els treballs de restauració vers una integració més harmònica a l’entorn natural de l’àrea afectada. Més recentment, 

el reconeixement del paisatge com un valor natural i econòmic reforça la importància de plantejar les restauracions de les 

activitats extractives en un context territorial.

La restauració comprèn tres fases principals: el modelatge de la morfologia fi nal del terreny, la reposició del sòl i la recuperació 

de la vegetació mitjançant sembres i plantacions. La reposició de la capa més superfi cial del sòl natural, anomenada “terra 

vegetal” pel sector, és un dels aspectes clau per a l’èxit de la restauració, ja que té una infl uència determinant sobre la 

composició fl orística i el creixement de les plantes. En molts casos no es disposa de prou terra per a la restauració de tota la 

superfície afectada, o bé no és de prou qualitat. També s’utilitzen sovint materials minerals de rebuig de l’activitat extractiva 

com a formadors de sòls en la restauració. Aquests materials solen presentar granulometries desequilibrades i defi ciències 

de nutrients que cal corregir fent mescles amb altres terres o materials, i amb la incorporació d’esmenes orgàniques o adobs. 

Com a esmenes orgàniques es poden utilitzar fems, restes vegetals triturades, diversos tipus de composts, i també fangs de 

depuradores urbanes. Quan les terres o els substrats són pobres, els fangs de depuradora, convenientment dosifi cats i ben 

incorporats, poden ser molt útils per adobar aquestes terres, ja que aporten nitrogen i fòsfor, estimulen l’activitat microbiana 

i contribueixen a incrementar la matèria orgànica del sòl. És en aquest sentit que s’ha preparat aquest manual, com una 

ajuda als facultatius o tècnics restauradors de les activitats extractives, on s’explica tot el procés de restauració i els aspectes 

diferencials a considerar si es volen utilitzar fangs de depuradora com a adobs orgànics per millorar la qualitat dels sòls o 

substrats emprats en la restauració. 

1.2 Contingut del manual 

El manual s’estructura en dues parts. La primera descriu el procés de restauració amb fangs de depuradora amb una 

mínima base teòrica i explica amb detall el procediment a seguir. La segona és una guia pràctica amb exemples de com 

s’han d’emplenar les fi txes amb la informació necessària i quin és el protocol administratiu a seguir. Els apartats estan 

ordenats seguint la seqüència d’actuació: primerament s’avalua l’aptitud de l’activitat extractiva per restaurar-la amb fangs i 

es determinen les superfícies a restaurar; a continuació, s’analitzen les característiques de les terres o els materials minerals 

que s’utilitzaran com a terra vegetal; després, s’expliquen les característiques dels fangs i com s’ha de calcular la dosi 

necessària per adobar les terres; segueix l‘explicació sobre com s’han de preparar les mescles de terres amb els fangs 

de depuradora i com s’han d’estendre sobre el terreny a restaurar. La primera part acaba amb l’explicació de com es 

pot revegetar la zona restaurada i amb unes consideracions econòmiques sobre el cost de la restauració amb fangs de 

depuradora o amb d’altres procediments alternatius. 
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L’any 1996, es va publicar el Manual de restauració d’activitats extractives amb fangs de depuradora, que refl ectia l’estat de 

coneixements del moment, basat en els resultats de parcel·les experimentals i proves pilot realitzades entre 1992 i 1995. El 

nou manual que ara es publica es recolza en els resultats de diversos projectes de recerca realitzats aquests darrers anys, 

i ha pres una orientació més ecològica pel que fa al conjunt del procés de restauració. Conté, com a principals novetats, 

nous criteris de càlcul de la dosi de fangs, la defi nició d’un protocol administratiu detallat a seguir per a la petició de fangs i 

l’establiment d’una base de dades vinculada a un sistema d’informació geogràfi ca per recopilar la informació rellevant sobre 

aquest tipus de restauració,  a més de nous formularis i fulls de càlcul per facilitar les operacions. 

 

1.3 Recerca sobre la qual es fonamenta el manual 

Aquest nou manual ha estat redactat pel grup de Restauració de Sòls del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 

Forestals (CREAF) gràcies a un conveni signat l’any 2005 amb l’Agència Catalana de l’Aigua, en col·laboració amb l’Agència 

de Residus de Catalunya i la Secció de Restauració d’Activitats Extractives del Departament de Medi Ambient i Habitatge de 

la Generalitat de Catalunya. Recull l’experiència acumulada pel grup del CREAF en projectes de recerca sobre restauració de 

zones degradades utilitzant fangs de depuradora. Molts d’aquests projectes s’han dut a terme en col·laboració amb l’Institut 

Químic de Sarrià (Universitat Ramon Llull) pel que fa a la composició i els contaminants presents en els fangs de depuradora, 

i també amb el Departament de Biologia Vegetal de la Universitat de Barcelona i l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 

(Universitat Politècnica de Catalunya) en els aspectes relacionats amb la revegetació i restauració ecològica de pedreres. Els 

principals projectes de recerca sobre els quals es fonamenta aquest manual han estat:

• Aplicación de lodos de depuradora en la rehabilitación de suelos de cantera (CICyT, 1991-1994), 

• Efectos de altas dosis de lodos de depuradora en la regeneración de suelos de cantera degradados (CICyT, 1995-1998),

• Aprofi tament de fangs de depuradora i productes derivats: fang compostat i fangs d’assecatge tèrmic, en la restauració de 

terrenys degradats (Generalitat de Catalunya, 1999-2002), i

• Estudio de la aplicabilidad de los lodos secados térmicamente en la rehabilitación de áreas degradadas por la minería: 

comparación con lodos compostados (MMA, 2004-2006).

Els resultats d’aquests projectes han proporcionat un bon coneixement sobre la problemàtica de la restauració de diversos 

tipus d’activitats extractives amb fangs de depuradora, el qual ha quedat refl ectit en una sèrie de publicacions en revistes 

científi ques especialitzades. En les primeres proves realitzades l’any 1992, es va experimentar amb dosis de fangs força 

elevades, compreses entre 400 i 800 tones per hectàrea, expressades en matèria fresca, incorporades al sòl de dues 

maneres diferents: per mescla prèvia amb terres abans de ser col·locades sobre talussos, o bé escampats sobre la 

superfície i barrejats posteriorment amb maquinària agrícola. Se’n va fer un seguiment molt detallat i es va poder constatar 

el bon comportament front a l’erosió de les terres adobades amb fangs (Sort i Alcañiz, 1996, Ojeda et al, 2003), la millora 

de l’agregació de les partícules (Sort i Alcañiz 1999a) i l’augment de la porositat (Sort i Alcañiz 1999b), quant a efectes sobre 

les propietats físiques del sòl. 

La ràpida descomposició dels fangs quan queden incorporats en el sòl afavoreix la mineralització del nitrogen que contenen, 

amb el consegüent augment de la concentració de nitrats que poden ser lixiviats si no hi ha plantes que els absorbeixin 

(Ojeda et al., 2006; Tarrasón et al., 2007). Per reduir aquest risc, aquest nou manual limita les aportacions de fangs per a 

la restauració segons el seu contingut de matèria orgànica làbil i n’estableix una dosi màxima de 50 tones per hectàrea, 

expressada en matèria seca. Pel que fa als metalls pesants que puguin contenir els fangs, suposen un risc molt petit en 

les zones restaurades ja que s’ha comprovat la seva baixa mobilitat en el sòl i la limitada transferència a les plantes (Ortiz i 

Alcañiz, 2006). Quant als contaminants orgànics habituals en fangs, molts es degraden en el sòl  i no s’han detectat efectes 

ecotòxics que siguin directament atribuïbles a aquestes substàncies (Domene et al., 2007). 

Quant als efectes sobre els organismes del sòl, es va fer palès un augment global de l’activitat microbiològica proporcional 

a la dosis de fangs (Ortiz i Alcañiz, 1994). Sobre la fauna edàfi ca, es va observar un augment de la població de cucs de 

terra d’edat juvenil, però una major mortalitat relativa d’adults a dosis altes de fangs (Barrera et al., 2001). Igualment, les 

comunitats d’artròpodes van incrementar la densitat, però es va observar una major proporció d’espècies oportunistes 

(Andrés, 1999). En condicions de laboratori s’han detectat alguns efectes ecotòxics puntuals de fangs i de composts a dosis 

més elevades que les habituals en restauració (Domene et al. 2007). 

Quant a la vegetació, les zones adobades amb fangs mostren un desenvolupament major de les plantes amb increments 

importants del grau de recobriment del sòl, de la biomassa i del creixement en alçada, bé siguin espècies herbàcies o arbres. 
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Aquesta important quantitat de matèria orgànica generada per les plantes substitueix progressivament la que es perd en 

el sòl per la ràpida descomposició dels fangs. Si s’analitzen amb detall els efectes sobre la riquesa d’espècies, comparant 

zones homòlogues no adobades amb fangs, s’observa una menor diversitat i menor proporció de lleguminoses en les zones 

restaurades amb fangs (Moreno-Peñaranda et al. 2004). També s’han detectat alguns efectes selectius dels fangs sobre la 

germinació de determinades espècies d’ús habitual en restauració (Jorba i Andrés, 2000). Quant a les plantacions recents 

d’arbustos i arbres, els plançons poden quedar ofegats per les plantes herbàcies, fet que obliga a adaptar els procediments 

de plantació en àrees restaurades amb fangs. En resum, els fangs afavoreixen el recobriment i la biomassa vegetal en 

detriment de la diversitat d’espècies, fet que els fa recomanables per restaurar les zones on la prioritat és la protecció del 

sòl front a l’erosió. 

1.4 Aplicacions de fangs en restauració 

Fins l’any 2005, s’estima que s’havien aplicat unes 50.000 tones de fangs de depuradora en la restauració de diferents 

activitats extractives a Catalunya, cosa que representa una petita part de la producció en comparació amb els fangs que 

es destinen anualment a adobar sòls agrícoles. L’ús de fangs en restauració de terrenys degradats s’ha de fer només en 

la proporció necessària per adobar els sòls, i no per desprendre’s d’aquest residus. El protocol de petició de fangs de 

depuradora que s’explica en aquest manual és necessari, ja que es tracta de residus catalogats, i, com a tals, la seva 

destinació fi nal ha d’estar ben controlada per l’Administració. En realitat, l’ús de fangs en restauració és una via de valorització 

que els converteix en adobs orgànics. 

Els fangs de depuradora són uns residus sotmesos a uns controls de qualitat periòdics que permeten seleccionar aquells 

que compleixen tots els requeriments que fi xa la normativa legal vigent per a ús agrícola. Malgrat que l’ús de fangs en la 

restauració d’activitats extractives suposa un risc menor que en l’agricultura, no per això han de ser de pitjor qualitat, de 

manera que només s’utilitzaran en restauració fangs que també siguin aptes per adobar sòls agrícoles. La informació 

analítica disponible sobre els fangs sol ser millor que aquella de què es disposa sobre altres residus orgànics com fems, 

purins o determinats tipus de composts que també s’utilitzen en restauració. Això permet calcular les dosis necessàries amb 

prou precisió. 

L’ús dels fangs en la restauració d’espais degradats, en comparació a l’ús agrícola, es caracteritza per aportacions 

relativament altes, però úniques, per unitat de superfície. A més, aquestes aplicacions tenen poca dependència estacional i 

limiten la dispersió de contaminants, ja que s’apliquen a àrees molt localitzades. Tot això fa que l’aplicació en la restauració 

d’activitats extractives es complementi bé amb les aplicacions agrícoles.

1.5 A qui va adreçat el manual 

El manual va adreçat als facultatius o tècnics responsables de la restauració d’activitats extractives i als gestors de residus 

que vulguin complementar les aplicacions agrícoles de fangs de depuradora. També a consultors ambientals i a tècnics 

d’empreses especialitzades en revegetació d’espais degradats i d’obra pública lineal.

 

El procediments que s’expliquen en el manual estan pensats perquè puguin ser aplicats amb la infraestructura i maquinària 

habituals pel personal de les activitats extractives, de manera que no suposin un sobrecost. Al contrari, en molts casos, la 

utilització de fangs de depuradora permet un estalvi en adobs i sembres que compensa amb escreix el cost de mesclar els 

fangs amb les terres de la restauració. 

Si ja teniu experiència en temes de restauració utilitzant residus orgànics, podeu començar directament per la segona part 

del manual. En cas que vulgueu ampliar-ne la informació, la guia d’aplicació indica l’apartat corresponent del manual on 

trobar-la. 

Cada activitat extractiva té unes característiques peculiars, de manera que heu de crear un projecte adaptat a cada cas. El 

manual només pretén orientar-vos per garantir l’èxit de la restauració i evitar sobrepassar els límits que imposa el respecte 

envers el medi ambient.
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2. Marc legal 

2.1 Legislació en matèria de restauració d’activitats extractives  

La restauració dels espais afectats per activitats extractives a Catalunya està regulada per la Llei 12/1981, de 24 de 

desembre (DOGC 189, de 31.12.1981), i el corresponent Decret de desplegament 343/1983, de 15 de juliol (DOGC 356, de 

19.8.1983), que estableix les normes de protecció del medi en el marc de les activitats extractives. Ambdues disposicions 

són actualitzades pel Decret 202/1994, de 14 de juny (DOGC 1931, de 8.8.1994), i pel Decret legislatiu 14/1994, de 26 de 

juliol (DOGC 1928, d’1.8.1994), que estableixen normes addicionals més adients al procés evolutiu que han experimentat la 

gestió i el control d’aquestes activitats des de 1983. 

Els requisits bàsics que imposa la Llei 12/1981 són:

(a) la defi nició del Programa de Restauració de l’àrea afectada, 

(b) el dipòsit d’una fi ança per part de l’explotador, i 

(c) la fi xació del període de garantia per assegurar l’efectivitat del compliment del Programa de Restauració.

Altres normatives autonòmiques en matèria de gestió i de control de la restauració de les activitats extractives són:

• Ordre de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre normes de protecció del 

medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. 

• Decret 67/1991, de 8 d’abril, pel qual s’assignen competències i funcions al Departament de Medi Ambient. 

• Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 

• Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. 

• Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental.

• Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.

• Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental a allò que estableix la Llei 

3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.

• Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les 

activitats existents a la Llei 3/1998.

En l’àmbit estatal, la normativa que regula la restauració de les activitats extractives és:

• Llei 22/1973, de 21 de juliol, de mines. 

• Decret 2857/1978, de 25 d’agost, de mines. Reglament general per al règim de la mineria. 

• Reial decret 2994/1982, de 15 d’octubre, sobre restauració d’espais naturals afectats per activitats extractives. 

• Reial decret 1116/1984, de 9 de maig, sobre restauració d’espais naturals afectats per les explotacions de carbó a cel 

obert i aprofi tament racional d’aquests recursos energètics. 

• Ordre de 13 de juny de 1984, sobre normes per a l’elaboració dels plans d’explotació i de restauració d’espais naturals 

afectats per les explotacions de carbó a cel obert i l’aprofi tament racional d’aquests recursos energètics. 

• Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües. 

• Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del domini públic hidràulic, que desenvolupa els títols 

preliminars I, IV, V i VII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües.
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2.2 Normatives a considerar en les aplicacions de fangs de depuradora per a la 
restauració d’activitats extractives  

Els fangs de depuradora estan considerats un residu no especial, anomenats llots del tractament d’aigües residuals urbanes 

(codi 190805) en el Catàleg Europeu de Residus. L’Agència de Residus és l’òrgan competent a Catalunya sobre la gestió 

dels residus dins el seu àmbit territorial. El procediment explicat en aquest manual inclou els tràmits necessaris per poder 

demanar els fangs a un determinat productor (EDAR) i les condicions que s’han de complir per transportar-los i utilitzar-los 

com a adob en una determinada activitat extractiva. Les indicacions contingudes en aquest manual es poden considerar 

recomanacions d’un Codi de Bones Pràctiques en la restauració i com a tals s’haurien d’aplicar. A més, aquest document 

explica el procediment administratiu que cal seguir per a les restauracions que utilitzin fangs de depuradora i que inclou una 

autorització administrativa que té validesa per modifi car el Programa de Restauració, i, per tant, és d’obligat compliment.  

Tot i que en les aplicacions de fangs per a la restauració d’activitats extractives s’ha de considerar la normativa general 

anteriorment esmentada, no hi ha una normativa específi ca que reguli l’aplicació de fangs, compost o altres residus orgànics 

en la restauració d’explotacions mineres. No hi són directament aplicables les directrius comunitàries o les disposicions 

espanyoles sobre limitacions en la utilització agrícola de fangs de depuradora (Directriu CEE 86/278, Diari Ofi cial de les 

Comunitats Europees L 181, de 4 de juliol de 1986; Reial decret 1310/1990), ja que, en molts casos, l’ús fi nal dels terrenys 

d’explotacions mineres no és agrícola ni la fi nalitat és mantenir o millorar la fertilitat del sòl amb aportacions periòdiques de 

fangs de depuradora. Contràriament, es pretén preparar un sòl o substrat que permeti, en una sola intervenció, recuperar 

la vegetació de la zona sense que calgui tornar a aplicar-hi fangs o altres fertilitzants. De tota manera, és interessant recollir 

l’àmplia experiència en aplicacions agrícoles de fangs de depuradora, que pot ser una valuosa ajuda a l’hora d’establir límits 

per a altres usos dels fangs i altres residus orgànics. 

També s’aconsella tenir en compte, tot i no ser directament aplicable en la restauració d’activitats extractives, el Decret 

205/2000, de 13 de juny (DOGC 3168, de 26.6.2000), d’aprovació del Programa de mesures agronòmiques aplicables a les 

zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries, i també els decrets 283/1998, de 

21 d’octubre (DOGC núm. 2760, de 6.11.1998), i 476/2004, de 28 de desembre (DOGC núm. 4292, de 31.12.2004), ja que 

la lixiviació de nitrats constitueix un dels riscs principals de les aplicacions de fangs en la restauració d’activitats extractives. 

Aquest risc, però, sol ser molt limitat atesa la petita superfície afectada en cada restauració. 

Figura 1. Les activitats extractives, imprescindibles per al 

desenvolupament del nostre país, generen profundes cicatrius 

en el paisatge. La restauració d’aquestes zones permet deixar el 

terreny en unes condicions que faciliten la ràpida recuperació de 

la vegetació. Altrament, la regeneració natural espontània seria 

massa lenta (fragment d’ortoimatge de les costes del Garraf, 

Institut Cartogràfi c de Catalunya).
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3. Condicions generals que han 

de reunir les activitats extractives 

per a l’aplicació de fangs 

de depuradora 

A Catalunya hi ha una considerable diversitat d’explotacions mineres, cadascuna amb una problemàtica específi ca per a la 

seva restauració segons les dimensions, localització, tipus de roca, disponibilitat de terres o de residus vàlids com a sòls, etc. 

No totes les explotacions reuneixen condicions adients per utilitzar fangs en la seva restauració, si bé un nombre important 

podrien utilitzar-los, almenys en algunes de les àrees a restaurar. 

Abans d’aplicar fangs, caldrà avaluar l’impacte ambiental que podrien produir en la pedrera mateixa i en les rodalies. Així, 

per exemple, no s’utilitzaran fangs en zones inundables o a prop de cursos d’aigua o pous que puguin quedar contaminats 

per lixiviats procedents dels fangs. També cal tenir en compte la incidència de possibles males olors temporals mentre es 

manipulen els fangs en la pedrera en relació amb nuclis habitats propers, etc. Moltes d’aquestes recomanacions són també 

aplicables en la utilització d’altres adobs orgànics com fems, purins i determinats composts.

3.1 Tipus d’explotacions mineres i la seva aptitud per a l’aplicació de fangs 

Les proves pilot i les restauracions realitzades fi ns ara permeten conèixer els principals condicionants per aplicar fangs de 

depuradora urbana en la restauració d’activitats extractives, ja siguin graveres, extraccions d’argiles, etc., si bé la major 

experiència es té en la restauració de pedreres de calcària. Aquest tipus d’explotació, quan es disposa de prou terra o material 

residual, és molt adient per reciclar fangs, ja que compensen les defi ciències del substrat i permeten un bon desenvolupament 

de les plantes. La taula 1 dóna unes orientacions generals sobre l’aptitud dels diferents tipus d’activitats extractives per 

admetre fangs de depuradora en la seva restauració.

A les pedreres de roques dures, la principal limitació per utilitzar fangs de depuradora és la disponibilitat de prou terra o 

materials de rebuig de granulometria fi na que es puguin mesclar amb els fangs, sobretot si no s’ha conservat el sòl natural 

procedent del decapatge previ a l’extracció. En la majoria de les explotacions destinades a obtenir ciment o àrids de 

trituració, no queda pràcticament residu que serveixi per suportar una coberta vegetal adient. En aquest cas, cal cercar terres 

procedents d’excavacions o d’altres obres a les rodalies que puguin ser esmenades amb els fangs de depuradora, ja que no 

és aconsellable aplicar mai els fangs directament sobre la roca o residus molt pedregosos. 

No es poden restaurar amb fangs de depuradora les graveres i altres extraccions d’àrids en la proximitat de lleres de riu o 

dins de la capa freàtica. Les activitats situades a prop de cursos fl uvials només es podran restaurar amb fangs en el cas 

que la destinació fi nal de la zona sigui camps d’ús agrícola, i es permetran en aquests casos aplicacions de tipus agrícola 

d’acord amb la legislació vigent. Tampoc no es recomana la utilització de fangs en la restauració d’activitats situades en zones 

d’aqüífers vulnerables a la contaminació per nitrats. 

També s’ha d’excloure la barreja directa de fangs amb sorres quarsíferes o minerals no meteoritzables que no permeten que 

els fangs s’incorporin bé al residu mineral. En canvi, margues, argiles i d’altres roques fàcilment formadores de sòl són, a priori, 

molt indicades per millorar les seves propietats amb fangs de depuradora.
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3.2 Aspectes a considerar en relació amb el medi natural 

Cal avaluar, breument, la seva aptitud segons el tipus de substrat, la situació geogràfi ca, els aspectes geomorfològics, etc. 

També cal considerar l’impacte ambiental que pot tenir la restauració amb fangs de depuradora sobre les aigües, la vegetació, 

la utilització ramadera, etc. Atès que en molt casos el que es pretén és la integració paisatgística de la zona explotada 

a l’entorn natural, agrícola o forestal, cal dissenyar una morfologia fi nal adient i restituir una capa de sòl que tingui unes 

característiques físiques i de fertilitat semblants a la del sòl original, i permeti el desenvolupament d’una coberta vegetal similar 

a mitjà termini. No es tracta, per tant, de crear un sòl excessivament fèrtil que podria alterar l’estructura i composició vegetal 

pròpies de la zona.

Per facilitar l’avaluació prèvia, en el formulari que s’adjunta al fi nal del manual, es concreten els principals aspectes a considerar 

i els valors que se’ls pot atribuir (veure la taula d’avaluació de l’impacte ambiental i de l’aptitud per admetre fangs, pàg. 80). 

De tota manera, cal tenir sempre present les peculiaritats de cada explotació per poder establir quin és el factor que pot ser 

més limitant o generar un major impacte ambiental en relació amb l’aplicació de fangs. 

3.2.1 Situació, superfície, accessos, geomorfologia 

Abans de la reposició fi nal de terres esmenades amb fangs de depuradora, cal que els talussos i les zones a restaurar s’hagin 

adequat des del punt de vista geomorfològic, tal com estigui previst en el programa de restauració. El modelatge fi nal de 

la zona és de gran importància per aconseguir una restauració ben integrada al paisatge de l’entorn i ha de respondre a 

un patró global de tota la zona afectada per l’activitat extractiva. També té una gran importància en el control de les aigües 

d’escorrentia, i, per tant, en la minimització del risc d’erosió. Cal evitar els dissenys massa geomètrics que puguin resultar 

artifi cials, i cercar una solució de compromís entre l’estabilitat dels terrenys i l’harmonia amb el paisatge del voltant. 

Cal considerar la distància a la depuradora que subministrarà els fangs i l’estat dels camins d’accés pel que fa als camions 

que hauran de transportar-los. En general, aquest aspecte no presenta problemes, ja que les explotacions mineres tenen les 

carreteres d’accés ben preparades per a camions de gran tonatge, si bé cal tenir en compte els trams de pendent elevat que 

puguin difi cultar el transport dels fangs. 

Figura 2. Cada zona d’una pedrera amb característiques geomorfològiques diferents requerirà una 

restauració diferenciada, de manera que cal conèixer la superfície, orientació i pendent de cada 

part per aplicar el procediment de restauració més adient (autor: J. M. Alcañiz, pedrera Las Cuevas, 

Garraf).
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Cal disposar de prou espai a la pedrera, com a mínim uns 1.000 m2, per a l’abassegament temporal de fangs (màxim cinc 

dies) i per a les maniobres de la maquinària i els camions. Aquesta zona ha d’estar protegida d’inundacions ocasionals que 

puguin produir l’escolament de les aigües de pluja, i també resguardada del pas de vehicles que amb les seves rodes puguin 

aixafar o escampar fangs. És aconsellable que els fangs es dipositin al costat de les terres o els materials de rebuig amb què 

s’hauran de mesclar. La mateixa zona pot servir per abassegar les terres adobades.

És preferible que la zona de la pedrera on s’abassegaran els fangs sigui a més de 300 m de zones habitades per evitar 

problemes de pudors en les etapes de provisió i manipulació de fangs a la pedrera.   

3.2.2 Tipus de substrat i material explotat 

Els materials calcaris, les margues i els sediments argilosos són els més adients per a la restauració amb fangs. De tota 

manera, hi ha un gran ventall de possibilitats en altres tipus de roques (vegeu la taula 1). Les limitacions més importants es 

presenten en substrats àcids i sorrencs que faciliten la mobilitat o la lixiviació d’alguns contaminants que contenen els fangs.

També cal considerar la facilitat de disgregació de les roques i la proporció de fi ns en els materials residuals que s’utilitzaran 

en la restauració. Aquest és un inconvenient en moltes explotacions de calcàries dures, per l’excessiva pedregositat dels 

residus miners i per un contingut molt elevat de carbonats en els materials emprats com a substrat per a la restauració. 

Un altre inconvenient pot ser la salinitat de determinats substrats, com succeeix a les zones més àrides de Catalunya i en 

runams salins, ja que condicionaran el desenvolupament vegetal. En aquest cas, els fangs aportarien també sals quan es 

descomponen en el sòl que podrien agreujar els problemes de salinitat.

Figura 3. Abans d’emprendre la reposició fi nal del sòl, cal fer l’adequació geomorfològica dels 

espais afectats per l’activitat extractiva d’acord amb el programa de restauració aprovat (autor: V. 

Carabassa, pedrera Lázaro, el Vendrell).
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3.2.3 Xarxa de drenatge i control de l’erosió 

Un dels aspectes més importants en tota restauració d’activitats extractives és el control de l’erosió. Per això, cal preveure 

una xarxa de drenatge perimetral i interna en les zones restaurades per evitar que les pluges intenses puguin erosionar-les. 

En planifi car aquesta xarxa, cal defugir confi guracions artifi cials que difi cultin la integració paisatgística de la zona restaurada, 

sense forçar excessivament la trajectòria de l’escorrentiu. Cal excloure de la restauració amb fangs els baixants o els canals 

de les bermes que evacuen l’aigua d’un talús. Aquestes actuacions no són diferents de les necessàries en la restauració amb 

d’altres materials, i, en general, s’inclouen en els programes de restauració. 

Pedreres de roques dures 
(calcàries, granits, basalt)

Sense o pocs materials de rebuig: 
cimenteres, àrids de trituració

Rebuigs molt pedregosos: 
pedres decoratives, calcàries, etc.

Rebuigs de composició problemàtica: 
quarsites, etc.

Graveres i saulons

Explotacions dins la capa freàtica

Grans excavacions amb necessitat de 
rebliments

Materials residuals de granulometria 
desequilibrada

Argiles, margues i altres roques fàcilment 
edafitzables

Materials molt erosionables

Materials amb propietats físiques deficients

Runams salins

Taula 1. 
Tipus d’explotacions minaires des del punt de vista de la dificultat de restaurar-los amb fangs de depuradora i valoració de la necessitat 
d’importar terres per dur-ho a terme.

Necessitat 
d’importació 

de terres

Molt alta

Alta

Molt alta

Alta

Molt alta

Alta

No

Alta

Alta

Alta

Mitjana

Alta

-

Mitjana

Mitjana

Mitjana

Mitjana

Alta

Moderada

Alta

Baixa

Nul·la

Limitada

Limitada

Alta

Alta

Limitada

Tipus de mineria Dificultat de 
restauració

Viabilitat d’aplicar-hi 
fangs de depuradora
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3.2.4 Aigües subterrànies i zones vulnerables a la contaminació per nitrats 

És recomanable evitar l’aplicació de fangs en aquelles zones que puguin perjudicar els aqüífers. No es poden restaurar amb 

fangs de depuradora les extraccions de graves o sorres dins del nivell freàtic. Tampoc explotacions just per sobre del nivell 

freàtic, sense que hi hagi una capa de materials impermeables amb prou garantia per evitar una possible contaminació de 

l’aqüífer. Tampoc no és recomanable restaurar amb fangs a menys de 50 m de pous, fonts o corrents d’aigua, llevat que hi 

hagi prou garanties que no quedaran afectats. Si no hi ha aquestes garanties, les aplicacions en activitats situades prop de 

cursos fl uvials, pous o fonts només es podran realitzar en el cas que la destinació fi nal de la zona sigui el conreu. En aquests 

casos es permetran aplicacions de tipus agrícola d’acord amb la legislació vigent. 

Tampoc no es recomana la utilització de fangs en la restauració d’activitats situades en zones d’aqüífers declarats vulnerables 

a la contaminació per nitrats. En aquestes zones, designades pel Decret 283/1998, de 21 d’octubre, i ampliades en el Decret 

476/2004, de 28 de desembre, igualment que en les zones situades prop de cursos fl uvials, es podran utilitzar fangs amb una 

concepció agrícola i seguint la normativa referent a zones vulnerables (Decret 205/2000, de 13 de juny). No obstant, en casos 

excepcionals en què es demostri que l’aplicació no comporta cap risc en relació amb les aigües subterrànies (substrats molt 

impermeables, nivell freàtic profund, etc.), es podrà estudiar l’aplicació de fangs amb la concepció de restauració.

 

3.2.5 Climatologia i condicions meteorològiques per a la restauració 

Les condicions climàtiques de la zona afectaran molt directament l’evolució dels fangs que s’hi apliquin i el desenvolupament 

de la vegetació. Cal tenir-ho present a fi  de seleccionar els mesos més adients per manipular els fangs i les terres adobades, 

evitar les èpoques de fortes pluges o de glaçades intenses, i escollir les plantes més adaptades a cada ambient. A les zones 

més àrides de Catalunya, l’escassetat de precipitacions pot retardar el rentat superfi cial de sals, alentir la descomposició de 

la matèria orgànica dels fangs i, per tant, retardar la germinació de les plantes. De tota manera, no es considera una situació 

excloent per a l’aplicació de fangs. Al contrari, en les pedreres situades en zones àrides, els fangs de depuradora poden 

millorar la fertilitat de les terres utilitzades en la restauració. En zones de la Catalunya humida, cal tenir més cura en la previsió 

del control de l’erosió i de la producció de lixiviats, però són més favorables a una ràpida revegetació.

Figura 4. Bassa de decantació per retenir sediments i recollir aigües pluvials a la pedrera Sanson, 

CEMEX, Sant Feliu de Llobregat (autor: J. M. Alcañiz).
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3.3 Selecció d’activitats extractives potencialment restaurables amb fangs 
 
Tenint en compte les consideracions exposades fi ns ara, es pot fer una selecció prèvia d’aquelles activitats que podrien ser 

aptes per utilitzar fangs de depuradora en les seves restauracions. Primerament, les explotacions s’haurien de trobar en una 

etapa que requerís la realització de tasques de restauració, de manera que haurien d’estar en règim de restauració integrada 

o a punt de començar a restaurar. Aquestes explotacions, a més, han d’explotar substrats favorables per a l’aplicació de 

fangs, que no facilitin la mobilitat dels contaminants presents en els fangs i que no presentin una salinitat de base important. 

Les explotacions potencialment receptores de fangs tampoc no haurien d’estar situades en zones d’aqüífers vulnerables 

a la contaminació per nitrats, tot i que en certs casos és possible aplicar fangs en aquestes zones, tal com s’ha apuntat 

anteriorment. 

D’acord amb aquestes restriccions, la selecció de les activitats potencialment restaurables amb fangs es pot fer utilitzant la 

cartografi a digital facilitada pel DMAH. D’aquesta manera, prenent com a base el mapa EXTCATA, on es delimiten totes les 

activitats extractives de Catalunya ubicades fora del domini públic hidràulic, podem seleccionar aquelles activitats que estan 

en règim de restauració integrada, o que estan a punt d’iniciar la restauració, i que no presenten limitacions per a la seva 

restauració amb fangs pel que fa al substrat explotat. Sobreposant el mapa de zones d’aqüífers vulnerables a la contaminació 

per nitrats, també disponible al web del DMAH, a la selecció feta sobre l’EXTCATA, es poden discriminar aquelles activitats 

que es troben dins d’aquestes zones vulnerables. El resultat serà el conjunt d’activitats extractives potencialment restaurables 

utilitzant fangs de depuradora (vegeu la fi gura 5). El llistat corresponent es pot consultar al web de la Secció de Restauració 

d’Activitats Extractives del DMAH (http://mediambient.gencat.net). Aquesta llista dóna una primera orientació sobre la viabilitat 

i la possibilitat de restauració mitjançant l’ús de fangs de depuradora. No constitueix, però, una llista excloent ni implica 

que totes les activitats incloses a la llista hagin o puguin ser restaurades d’aquesta manera. En cada cas cal una avaluació 

particular, tal com descriu aquest manual. 

Figura 5. Mapa de les activitats extractives potencialment restaurables 

utilitzant fangs de depuradora, distribuïdes arreu de Catalunya.
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3.4 Projectes de restauració: adaptació per a l‘aprofi tament de fangs 

Els programes de restauració d’activitats extractives inclouen la reposició del sòl a mesura que es rehabiliten les zones 

explotades. La restauració progressiva, integrada dins de les etapes d’explotació, permet optimitzar els costos i accelerar la 

recuperació de les àrees degradades. En els pressupostos de la restauració s’inclouen, entre altres aspectes, els costos dels 

adobs i de les aportacions de matèria orgànica necessària. Fins i tot, en alguns casos, es preveuen aplicacions d’aglomerants 

o tractaments de protecció de la superfície contra l’erosió (mulch). 

Els fangs de depuradora poden substituir, en molts tipus d’explotacions, tots o part d’aquests tractaments. En aquest cas, 

cal revisar el programa de restauració per adaptar-lo a la utilització d’aquests materials fertilitzants. L‘adaptació és senzilla i 

la disponibilitat actual de fangs suposa generalment un estalvi en el cost de la restauració. L’estalvi en esmenes orgàniques, 

adobs, estabilitzants i part de les llavors compensa el cost de l’operació de mescla dels fangs amb terres, prèvia a la reposició 

sobre el terreny. 

Aquest manual està pensat per utilitzar fangs de depuradora en la preparació de substrats fèrtils que permetin recuperar 

la vegetació natural de l’indret i, en algunes zones, obtenir una producció forestal o agrícola. De tota manera, si l’ús fi nal 

dels terrenys restaurats de la pedrera és agrícola, l’aportació de fangs que es fa en el moment de la reposició del sòl és per 

augmentar el contingut de matèria orgànica, generalment defi citària en aquests tipus de terres, més que per subministrar 

nutrients al conreu. En aquest cas, una vegada feta l’aportació inicial de fangs, caldrà atendre les normes previstes que regulen 

l’aplicació agrícola d’aquests fertilitzants en aplicacions posteriors. No obstant això, en determinats casos l’aportació inicial 

de fangs també es pot fer amb una concepció agrícola quan, per exemple, pot comportar riscos ambientals, com passa en 

zones d’aqüífers vulnerables a la contaminació per nitrats.

3.5 Determinació de la superfície restaurable amb fangs 

Una vegada s’ha determinat l’aptitud d’una explotació minera per admetre fangs de depuradora en la seva restauració i se 

n‘han establert les possibles limitacions, cal concretar les zones on s’aplicaran. S’han de separar les zones amb diferents 

característiques, per exemple talussos de pendent diferent, zones planes, zones amb substrat diferent, etc., identifi car-les 

amb un nom o codi i georeferenciar-les. Cal conèixer de cada una la superfície, l’orientació, el pendent i el gruix de sòl que 

es preveu reposar a fi  de calcular el volum necessari de terres i mescles amb fang per poder-les restaurar. Amb aquesta 

informació, podrem conèixer la superfície total a restaurar amb mescles de terra i fang, i, per tant, la quantitat total de terres 

necessàries.

En una mateixa explotació, es recomana no restaurar més de dues hectàrees per any utilitzant fangs de depuradora, bàsicament 

per minimitzar els riscs derivats de la lixiviació de nitrogen. Tampoc no es recomana restaurar menys de 2.000 m2 per aplicació 

a fi  de fer més viables els costos de gestió. 
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4. Terres i estèrils aprofi tables 

per a la restauració 

amb fangs 

La restauració del terreny en la majoria d’explotacions mineres requereix fer una reserva de substrats per poder preparar la 

capa fi nal de sòl que asseguri una revegetació adient a cada zona. Les característiques de les terres que s’utilitzin determinaran 

la qualitat fi nal de la restauració, ja que constitueixen la major part del substrat sobre el qual es desenvolupen les plantes, 

malgrat que s’incorporin esmenes per corregir algunes defi ciències que puguin presentar.

Entenem per sòl la capa superfi cial del terreny resultat de la disgregació o alteració de les roques que permet el desenvolupament 

de les plantes i que es comporta com un medi viu. La majoria de sòls són constituïts per capes més o menys horitzontals 

que anomenem horitzons. Els més superfi cials contenen una certa quantitat de matèria orgànica que enfosqueix la terra i 

contribueix a la fertilitat. Aquesta part del sòl és sovint anomenada terra vegetal pels tècnics de les activitats extractives. 

També, malgrat la redundància del terme, és anomenada sòl edàfi c. La resta d’horitzons minerals s’anomenen, en alguns 

casos, subsòl.

4.1 Decapatge del sòl natural i qualitat de les terres per a la restauració 

L’opció més recomanable és guardar el sòl original de la pedrera fent un decapatge del terreny en iniciar l’explotació. Entenem 

per decapatge la separació i conservació del sòl, sense mesclar-lo amb altres materials residuals, abans del començament de 

l‘explotació d’una zona, després d’haver retirat els arbres i arbustos. D‘aquesta manera es podrà aprofi tar un substrat per a les 

plantes, molt semblant al sòl natural, que facilitarà la recuperació de la vegetació natural de la zona. Malgrat tot, el decapatge 

no és sempre possible o bé no proporciona prou volum de sòl per a tota la restauració. 

Figura 6. Les terres i els materials minerals residuals (regòlits) massa pedregosos difi culten la 

incorporació dels fangs de depuradora i la seva posterior incorporació en el sòl. Per això, cal que 

les terres que s’utilitzen per mesclar amb els fangs tinguin més d’un 20% de terra fi na (autor: V. 

Carabassa, pedrera La Fou, Vallirana).
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En zones rocalloses, el sòls són prims o, fi ns i tot, inexistents. En terrenys de calcàries dures, el sòl és molt irregular i pedregós, 

i es troba, sovint, a les fi ssures de la roca. Malgrat que pugui resultar difi cultós en alguns casos, és aconsellable decapar els 

primers 20 cm que contenen matèria orgànica, restes vegetals i moltes llavors i propàguls que seran útils en la restauració 

encara que aquest sòl s’hagi de completar i millorar amb d‘altres terres o esmenes.

En terrenys plans o poc inclinats, el sòl original acostuma a presentar diverses capes o horitzons amb diferents propietats. En 

fer el decapatge, no convé barrejar-les, ja que cada una no presenta la mateixa fertilitat. És relativament fàcil apilar per separat 

les capes de diferent qualitat, fet que permetrà reduir la necessitat d’adobs i llavors en la restauració.

Als efectes pràctics, i en les situacions més habituals al nostre país, podem establir tres classes de qualitat. Els primers 20-30 

cm contenen la capa més fèrtil del sòl que es caracteritza per tenir un color una mica més fosc a causa de la presència de 

matèria orgànica humífera (horitzó A) juntament amb restes vegetals. Aquesta capa de millor qualitat, també anomenada terra 

vegetal, cal guardar-la per separat ben protegida de l’erosió ja que pot estalviar costos d’adobs i de llavors en el procés de la 

restauració.

La segona capa, que generalment arriba fi ns a uns 50-60 cm i que acostuma a presentar una coloració diferent a la de la 

roca (horitzó B), té també bones propietats com a sòl per a la restauració, sobretot quan és poc pedregosa i no presenta 

acumulacions excessives de carbonats o d’altres components. El seu decapatge sol ser fàcil ja que no conté gaires arrels. 

Convé emmagatzemar-la per separat, en piles, protegida de l’erosió.

En sòls profunds, pot haver-hi una tercera capa de material disgregat que arribi fi ns a uns 100-120 cm. També, en sòls prims 

que no tenen la segona capa, es troba sovint un nivell més o menys pedregós, que pot tenir acumulacions de carbonats, 

amb una composició semblant a la de la roca. Aquesta capa també s’anomena regòlit. Malgrat que per la seva composició 

i propietats acostuma a ser poc fèrtil o defi cient per a una bona revegetació, és aconsellable guardar-la en el cas que no es 

disposi de terres de millor qualitat per a la restauració. 

Una operació de decapatge ben planifi cada pot estalviar molts costos en el procés de restauració. De tota manera, la reposició 

del sòl original un cop fi nalitzada l’explotació requerirà, quasi sempre, l‘aportació d‘adobs, sembres i plantacions per assegurar 

una ràpida revegetació dins del període de garantia establert en el Programa de Restauració. 

Figura 7. Esquema de l’organització del sòl en capes o horitzons i recomanacions per 

separar les terres segons la seva qualitat en el procés de decapatge.
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4.2 Estèrils de mineria i altres materials de rebuig utilitzables en la restauració 

És freqüent que a les activitats extractives, dins del procés normal d’explotació, apareguin roques que no tenen prou qualitat 

per a ser comercialitzades; determinats estrats de margues o argiles intercalats en calcàries; betes massa arenoses en 

explotacions d’argiles, i també determinats estèrils de les extraccions de carbó a cel obert que no són més que la roca 

original disgregada per l’activitat minera. Quan no es disposa de terres de millor qualitat, aquests materials, ben caracteritzats 

i convenientment esmenats, es poden emprar en la restauració. 

També podem incloure en aquest grup determinats residus de l’explotació minera mateixa que no tinguin interès comercial, 

com per exemple fraccions terrígenes del procés de matxucar i garbellar els àrids, llims o llots minerals procedents del rentat 

d’àrids, basses de decantació, etc. En qualsevol cas, caldrà una caracterització analítica detallada d’aquests materials per 

descartar eventuals contaminacions i s’hauran de corregir amb l’addició d’altres materials minerals o esmenes orgàniques, si 

es volen emprar en la restauració.

Si no es disposa de materials edàfi cs en prou quantitat o qualitat, es pot recórrer a importar terres de llocs propers. Cal 

controlar-ne molt bé la qualitat per evitar que siguin una font de contaminació o d’entrada de residus. Cada cop és més freqüent 

utilitzar terres procedents d’excavacions per reutilitzar o fer rebliments en altres indrets. En els sistemes de classifi cació actuals 

de sòls, hi ha la tendència a incloure també aquells materials fortament infl uïts per l’activitat humana que cada vegada es 

troben més sovint formant noves cobertes edàfi ques sobre el territori. La taula 2 mostra una breu descripció d’aquest tipus de 

materials antropogènics. Els materials úrbics i gàrbics no són utilitzables per preparar la capa de sòl en la restauració. 

4.3 Quantitat total de terres necessàries per a la restauració i estimació de la seva 
densitat aparent 

És important fer una previsió del volum de terres ajustada a les necessitats de les zones a restaurar. D’entrada, determinarem 

la superfície a tractar i en diferenciarem zones de talussos, replans i totes aquelles àrees que han de tenir un gruix diferenciat de 

sòl. Es poden utilitzar els plànols de l’explotació a escala 1:1000 o similars tenint en compte les correccions necessàries segons 

el relleu. També pot ser útil la cartografi a digital de la zona, sigui per visualització directa en l’ortofotomapa o en un topogràfi c. 

Per a superfícies petites és preferible la mesura directa. Cal assignar un codi identifi cador a cada zona diferenciada.

El gruix mínim de terra a reposar és de 20 cm, si bé és aconsellable una capa de 30 cm o més per assegurar una bona 

revegetació, sobretot quan es tracta de terres de baixa qualitat (vegeu l’apartat 6.1). Cal tenir en compte, a més, que un cop 

col·locat el substrat sobre el terreny es produirà un assentament que en podrà reduir el gruix entre un 10 i un 30%. Coneixent 

el gruix i la superfície a tractar, podrem calcular el volum de sòl i conèixer les necessitats d’espai per emmagatzemar-lo. Per 

estimar la massa de terra a remoure o a transportar, cal conèixer la densitat aparent d’aquests materials. Entenem per densitat 

aparent (DA) la relació massa/volum de la terra tal com s’extreu en el camp, és a dir, incloent també els espais buits i porus 

Taula 2. 
Materials de forta influència humana que poden formar part de les cobertes edàfiques, descrits segons els criteris de classificació actuals de 
sòls. Tècnicament s’anomenen materials antropogeomòrfics i solen consistir en rebliment de runes, terres d’excavació, materials de dragats, 
i fins i tot residus orgànics.

Terres pedregoses procedents d’excavacions mineres o construccions de vies de comunicació que no 
contenen materials artificials. Poden ser de granulometria molt heterogènia.

Terres procedents de restes de sòls naturals que contenen part dels horitzons naturals barrejats sense 
cap ordre determinat. No contenen elements artificials. Per exemple: excavacions procedents 
de sòls agrícoles.

Materials terrosos que contenen runes de construccions i altres residus com fustes, vidres i ferralles 
en més d’un 35% en volum. 

Residus orgànics municipals que es troben generalment en abocadors mesclats amb altres materials. 

Espòlic

Àric

Úrbic

Gàrbic

Font: WRB. Base referencial mundial del recurs sòl. Informes sobre recursos mundials de sòls. FAO, ISRIC, Butlletí núm. 84/1999, Roma.
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que queden entre les partícules. És recomanable mesurar-la utilitzant un recipient relativament gran com un bidó o galleda 

de volum ben conegut (mínim 10 dm3) que podem omplir amb les terres, sacsejar-les una mica perquè s’assentin, i pesar-

les. Una altra possibilitat és mesurar-la de manera aproximada pesant els camions que transportin la terra i cubicant-ne el 

volum ocupat. Una altra opció és estimar-la a partir de les dades de la taula següent (taula 3). Aquesta dada també serà molt 

important per calcular la dosi de fang que s’incorporarà en el sòl. 

4.4 Condicions d’emmagatzematge de les terres 

El sòl és un medi viu, colonitzat per microorganismes, animals i plantes, que convé que no perdi del tot aquesta activitat 

biològica durant el temps que es guarda fi ns a la seva reposició sobre el terreny. Per això, els munts de terra vegetal convé que 

mantinguin una certa aeració i que no es compactin massa. Com més rica en matèria orgànica és una terra (com més fosc 

n’és el color), més activitat biològica presenta, i, per tant, més necessitat d’aeració té. Les capes de sòl superfi cial són també 

les més fl onges, de manera que no convé que es compactin en dipositar-les en piles molt altes. Els munts de terra dels tipus 

de sòls més delicats no haurien de sobrepassar 1 m d’alçada. Per a la resta de sòls, sempre que sigui possible, les piles no 

han de sobrepassar els 2,5 m d’alçada (fi gura 8).

És preferible que la terra es dipositi en una esplanada de fàcil accés que permeti manipular-la posteriorment, a fi , per exemple, 

d’incorporar els fangs de depuradora o d’altres adobs, remenar-la o carregar-la en camions. És important també que les 

aigües de pluja no la puguin erosionar i que no rebi un excés de pols. Per evitar una excessiva pèrdua de matèria orgànica i de 

viabilitat de les llavors i propàguls que conté la terra, pot resultar adequat deixar que les piles es recobreixin espontàniament de 

vegetació. Això facilitarà el retorn de la matèria orgànica, incorporarà noves llavors al sòl i reduirà el risc de pèrdua de nutrients 

per rentat i erosió.

Taula 3. 
Dades aproximades de densitat aparent (incloent el volum ocupat pels porus) de diversos tipus de sòls 
segons la textura o granulometria dominant.

Tipus de terra                                               DA (Mg m-3)

1,0-1,2

1,3-1,5

1,4-1,6

1,6-1,9

1,7-1,9

Argiloses o francoargiloses riques en matèria orgànica

Margues i argiles pobres en matèria orgànica

Francoarenoses i arenoses

Terres compactades, llims sedimentats

Sòls molt pedregosos, graves amb argiles i llims intercalats

Figura 8. Representació esquemàtica de diverses maneres d’apilar les terres reservades per a la 

restauració de les explotacions minaires. Alçada màxima recomanable de les piles en metres. 
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4.5 Admissió de terres de les rodalies 

Quan el volum de sòl disponible a la pedrera mateixa sigui insufi cient per a tota la superfície a restaurar, o bé la qualitat 

dels materials disponibles sigui molt defi cient, caldrà importar terres de les rodalies. En aquest cas, cal controlar molt bé 

l’origen de les terres admeses i evitar les sospitoses d’estar contaminades o embrutides per runes o escombraries. Una terra 

contaminada o plena de runa pot malmetre el procés de restauració, i, generalment, difi culta o encareix la seva manipulació. 

És preferible admetre terres que procedeixin de zones agrícoles conegudes, ja que són una garantia de fertilitat, sempre que 

no suposi malmetre aquell terreny. Si procedeixen d’excavacions o rebaixos d’obres, caldrà controlar-ne la qualitat i fer-hi les 

esmenes oportunes en cas necessari. La procedència variada d’aquestes terres aconsella mesclar-les en l’etapa  de recollida, 

a fi  d’aconseguir un substrat més homogeni. Com millor sigui la qualitat de les terres disponibles, menor serà el cost d’adobar-

les i de preparar-les per a la restauració. 

No obstant, sempre que sigui possible, és recomanable utilitzar les terres disponibles a l’explotació mateixa, ja que tenen unes 

qualitats més semblats al sòl original, i, per tant, la seva utilització facilitarà la integració de la zona restaurada en el paisatge 

de l’entorn. Pot ser que les terres importades siguin de molt bona qualitat, fet que facilitarà la ràpida revegetació, però poden 

fer que la vegetació que s’hi desenvolupi sigui molt diferent de l’autòctona, en tenir el sòl unes característiques molt diferents 

al natural de la zona. En aquests casos, incorporar una certa proporció d’estèrils minerals o incrementar la pedregositat de les 

terres d’importació pot fer que s’assemblin més al sòl original.  

4.6 Caracterització preliminar de terres i estèrils aprofi tables 
 
Per poder controlar la qualitat i les característiques bàsiques de les terres que s’utilitzaran en la restauració, cal disposar de 

mostres representatives que puguin ser analitzades en laboratoris especialitzats. Cal tenir present que, per molt precises que 

siguin les anàlisis, si les mostres no són prou representatives, no serviran. 

Abans de realitzar el mostreig dels materials disponibles, és important tenir una idea prèvia de la seva qualitat per la restauració 

per evitar perdre temps i diners analitzant materials que prèviament es podrien descartar. Aquesta avaluació prèvia dels 

materials es pot fer amb mètodes d’anàlisi quantitatius i qualitatius fàcils de reproduir a les instal·lacions de l’activitat extractiva. 

Els paràmetres que s’haurien de controlar abans de l’enviament de mostres a laboratoris especialitzats queden refl ectits en la 

taula 4. Un cop feta aquesta avaluació prèvia, es poden prendre mostres de les terres considerades aptes a fi  d’enviar-les a un 

laboratori especialitzat. L’empresa extractiva és responsable d’assegurar la representativitat de les mostres analitzades. 

Taula 4. 
Paràmetres importants a controlar en els materials disponibles per a la creació del substrat edàfic.

Paràmetre                                                                 Observacions

En cas que només es disposi d’estèrils, segurament 
s’hauran importar terres per millorar la qualitat del substrat.

Anotar amb el màxim detall possible el lloc d’origen i els 
agents implicats (propietari, empresa constructora, 
transportista).

Si no es disposa de prou volum de material per crear una 
capa mínima de 20 cm d’horitzó edàfic a la superfície a 
restaurar, s’hauran d’importar terres per poder garantir 
la restauració. 

Si és possible, es mesurarà tal com indica l’apartat 4.3 
del manual.

Tipus  de terres disponibles: sòl de decapatge, terres 
importades, sòl superficial agrícola, terres de rebuig, 
estèrils (llots minerals del rentat d’àrids, tot-u, pols mineral 
de filtres, etc.).

Procedència (en el cas de terres importades). 

Volum disponible (V): m3 de cada tipus de material 
disponible.

Densitat aparent (DA)
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Taula 4. 
Continuació.

Paràmetre                                                                 Observacions

Terres amb alts continguts en blocs (>75%) i/o poca terra 
fina (<20%) no es podran utilitzar si no es mesclen amb 
altres materials a fi de millorar-ne la granulometria.

Materials excessivament llimosos o sorrencs no són 
recomanables, ja que poden donar lloc a problemes físics 
en el sòl restaurat.

Materials molt rics en carbonats o sals s’hauran de mesclar 
amb altres per evitar problemes de fertilitat. En casos en
què la salinitat sigui molt alta, es recomana no utilitzar 
aquests materials tret que sigui una salinitat d’origen natural 
i els sòls de la zona ja presentin alts continguts de sals. 
D’altra banda,  no cal adobar orgànicament materials rics 
en matèria orgànica (>2%), tot i que sí que pot ser 
recomanable afegir-hi nutrients essencials (N, P, K, etc.).

S’han de descartar materials en què s’observin residus o 
que presentin algun indici de contaminació. No s’han 
admetre a les activitats extractives terres brutes i s’ha 
d’evitar que es contaminin a la pedrera mateixa per excés 
de pols, olis usats, neumàtics, etc. Els objectes 
contaminants, per pocs que siguin, sempre apareixen 
quan les terres s’estenen a la zona a restaurar. 

Granulometria bàsica: s’obtindrà mitjançant apreciació 
visual o garbellatge d’una mostra representativa del 
material. Les fraccions que s’haurien de diferenciar són: 
blocs (>25 cm), pedres (20-7,5 cm), graves (7,5-0,2 cm) 
i terra fina (<0,2 cm). Les graves i la terra fina s’haurien 
de determinar sempre per garbellatge.

Textura, apreciació orientativa al tacte (sorrenca, llimosa, 
argilosa): s’agafa una petita quantitat de terra fina amb 
el palmell de la mà i s’afegeix aigua fins a aconseguir una 
pasta sòlida però plàstica. Es freguen les mans intentant 
formar un cilindre i s’intenta formar un anell amb aquest
 cilindre. La facilitat de fer aquestes operacions donarà 
una idea de la classe textural del sòl (vegeu la figura 9). 

Composició majoritària orientativa: 
carbonats (efervescència quan s’apliquen unes gotes 
d’àcid clorhídric),
minerals principals (qualitatiu), 
presència de sals o guix (qualitatiu), 
matèria orgànica (qualitatiu: color de la terra, contingut 
de restes vegetals tipus arrels, herbes, escorça, fulles, 
tronquets).

Presència de residus (runes, plàstics, ferros). 

Figura 9. Diagrama triangular per determinar la classe textural del sòl. Els materials poc plàstics, 

amb alts continguts amb llims o sorres no seran aptes per a la seva utilització exclusiva com a 

substrats edàfi cs.

Mod. plàstic: es pot fer
un cilindre però no un anell

Molt plàstic: es pot fer
un cilindre molt fi i formar 
un anell

Poc plàstic: No es pot fer
un cilindre
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4.7 Mostreig de terres i estèrils aprofi tables 

Diferenciarem dos tipus de mostreig: 

1) Presa de mostres sobre el terreny de les pedreres o de les àrees de recollida de terres (cas de zones agrícoles abans del 

decapatge, runams extensos, zones ja adequades morfològicament sobre les quals es farà l’aplicació directa d’esmenes 

i fangs...).

2) Mostreig de piles o munts ja existents de terres. És el sistema més recomanable, sempre que les piles estiguin ben 

mesclades, ja que redueix el biaix en la composició causat pel procés d’excavació i transport de les terres previ a la 

restauració.

Per a una informació més detallada, es pot consultar algun dels manuals de descripció i d’anàlisi de sòls, com, per 

exemple, Agenda de campo de suelos (Porta i López-Acevedo, 2005). Aquí solament descriurem, breument, alguns dels 

procediments.

1) En el primer cas, cal observar la possible heterogeneïtat del terreny i subdividir-lo en àrees d’aparença homogènia. Si el 

terreny és irregular, és molt probable que el sòl dels replans i parts baixes tingui algunes característiques diferents del de les 

zones amb pendent, de manera que cal prendre’n mostres separades. En cada àrea d’aparença ben homogènia, agafarem 

un nombre determinat de submostres segons l’extensió del terreny. Un procediment senzill consisteix a fer un recorregut 

sistemàtic dins de cada àrea homogènia prenent una submostra de terra cada 5-10 m (o un nombre determinat de passes). 

Les submostres es posen dins d’un sac i quan s’han recollit totes es barregen bé i se n’extreu una mostra d’uns 5 kg (més 

quantitat si la terra és molt pedregosa) per portar-la a analitzar. Un procediment més acurat és fer una presa de mostres 

a l’atzar. Podem estendre una cinta mètrica (25-50 m) en una direcció qualsevol dins d’una àrea homogènia. Amb un dau 

o una taula de nombres aleatoris fi xem 10-20 punts on prendre porcions de la mostra. Repetirem l‘operació una o dues 

vegades més estenent la cinta mètrica en una altra direcció. El nombre de punts de mostreig o porcions dins de cada zona 

homogènia per poder obtenir una mostra composta dependrà de la seva extensió, però en qualsevol cas mai serà inferior 

a una porció per cada 200 m2.

Per agafar la terra, és preferible utilitzar una sonda de barrina en alguna de les seves variants per a sòls pedregosos, 

sorrencs, argilosos, etc. També es pot utilitzar un cilindre metàl·lic o bé una aixada, procurant agafar sempre el mateix volum 

de terra en tota la fondària en què es clavi l’aixada. Amb aquestes eines es pren una mostra superfi cial entre 0 i 20 cm de 

profunditat, aproximadament. 

2) Si la presa de mostres s’ha de fer en piles o munts de terra, cal assegurar que siguin homogenis. En cas contrari, és 

preferible barrejar bé la pila amb una pala excavadora abans d’agafar la mostra. 

De cada pila homogènia se n’extreu submostres en diversos punts a l’atzar. El nombre de submostres necessàries per a 

obtenir una mostra representativa es pot conèixer a partir de les dades de la taula 5. Cada submostra ha de tenir un volum 

mínim, que també depèn de la grandària màxima de les partícules presents (taula 6). 

L’instrument utilitzat per al mostreig ha de tenir unes dimensions adequades a la grandària de les majors partícules presents 

en el material a mostrejar. Així, ja que el volum de material a mostrejar defi neix el nombre de submostres a prendre i que la 

grandària màxima de les partícules que composen aquest material delimita el volum mínim a recol·lectar, podem tenir una 

referència de la capacitat necessària de l’instrument de mostreig dividint el volum de material a recol·lectar pel nombre de 

submostres que haurem de prendre:

Capacitat instrument de mostreig = volum mínim a recol·lectar/nombre de submostres

La mostra global obtinguda seguint les pautes anteriors, es barreja bé i se’n separa una mostra d’uns 5 kg pel mètode del 

quarteig. 
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En cas que es disposi de més d’un tipus de terra o material diferent, es pot realitzar el mostreig de dues maneres diferents:

• Separadament per a cada tipus de material disponible, és a dir, mostrejant cada abassegament per separat. En aquest cas, 

s’obtindran mostres de materials diferents que s’analitzaran per separat.

• De manera conjunta, mostrejant una mescla dels materials disponibles feta prèviament tenint en compte els resultats de 

l’avaluació prèvia explicada a l’apartat 4.6. Es pretén preparar una combinació de terres i materials minerals que reuneixi 

unes bones condicions físiques i sigui apta per ser fertilitzada amb els fangs de depuradora. Se’n fa una mescla pilot amb la 

maquinària disponible a l’explotació en prou quantitat perquè el mostreig sigui signifi catiu. Cal ser especialment curós en les 

proporcions afegides de cada material, ja que seran les que s’hauran de prendre com a base a l’hora de realitzar les mescles 

defi nitives. Es recomana aquesta metodologia només si després de l’avaluació prèvia es pot garantir una qualitat mínima de 

la mescla a fi  de ser utilitzada com a substrat edàfi c, un cop esmenada amb els fangs. En els casos en què no s’estigui segur 

que la mescla complirà els criteris mínims de qualitat, és millor fer el mostreig dels materials per separat, i, un cop es disposi 

de les analítiques realitzades per laboratoris especialitzats, caldrà decidir la proporció de mescla dels materials.  

És important analitzar la granulometria completa de la terra original, incloses les pedres i altres fraccions grosses que solen ser 

molt abundants, de manera que el volum mínim de mostra a prendre dependrà de la mida dels elements grossos presents. 

Taula 5. 
Nombre de submostres necessari per a l’obtenció d’una mostra representativa d’un material sòlid.

Volum de terra a mostrejar                            Nombre de submostres

5

5-10

10-30

<20 m3

20-200 m3

>200 m3

Taula 6. Volum mínim de mostra a prendre segons la mida de les partícules presents que represen-
tin més del 10% del total, per poder determinar la granulometria de les fraccions grosses. Per evitar 
transportar quantitats grans de mostres, la determinació de la proporció de les fraccions de més 
de 5 cm s’acostuma a fer al camp.

Diàmetre màxim dels elements 
grossos presents (mm)

1

3

5

10

15

20

25

30

35

50

70

100

<10

15

20

25

40

50

60

80

100

150

200

250

 Volum mínim de mostra (dm3)
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Es recomana seguir les indicacions de la taula 6. La determinació de la granulometria de les fraccions grosses (>50 mm) es 

realitza directament al camp, i fi ns i tot es pot fer el garbellatge a 20 mm si es pren la precaució de disgregar els possibles 

terrossos que hi hagi. Cal anotar el pes de cada fracció per poder calcular la proporció de cadascuna. Si es disposa de 

sedassos adequats, es pot completar la separació granulomètrica dels elements grossos fi ns a separar la terra fi na (fracció 

<2 mm). 

Les mostres es guarden en bosses de plàstic resistent, perfectament etiquetades amb la denominació de la mostra, localització, 

pedrera d’origen, empresa, data i persona responsable del mostreig. Si la terra és molt humida, és recomanable estendre-

la uns dies sobre paper de diari en un lloc ventilat abans de guardar-la a la bossa de plàstic. Un cop seca, es pot enviar a 

algun dels laboratoris especialitzats. Si se n’ha fet la separació granulomètrica amb sedassos, només cal enviar al laboratori 

la fracció de diàmetre inferior als 2 mm.

4.8 Característiques analítiques de la terra a utilitzar en la restauració 

Cal conèixer les característiques bàsiques de terres, esmenes i adobs emprats en la restauració, i els seus nivells de fertilitat. 

Els paràmetres bàsics a controlar queden refl ectits en la taula 7.

4.8.1 Granulometria

És molt important conèixer la granulometria de la terra utilitzada, ja que condiciona moltes de les propietats del sòl i també la 

quantitat màxima de fangs que podrà admetre. Distingirem dues fraccions principals (vegeu la taula 8): la terra fi na, o fracció 

activa del sòl, que comprèn totes les partícules menors de 2 mm, i els elements grossos (pedregositat) formats per graves i 

pedres de tota mida que poden ser molt abundants en els sòls de pedreres. 

La terra fi na inclou les sorres, els llims i les argiles. La textura del sòl és la propietat que expressa la proporció en què es troben 

aquestes fraccions a la terra fi na. El triangle de la fi gura 10 permet determinar el tipus de textura d’un sòl segons el percentatge 

de sorres, llims i argiles que conté. És el que anomenem la classe textural d’un sòl, i dóna una idea, entre altres, de la capacitat 

que tindrà per retenir aigua, plasticitat, facilitat d’aeració, capacitat d’adsorbir nutrients. 

Granulometria

pH

Salinitat

Carbonats

Matèria orgànica

Nitrogen

Fòsfor assimilable

Potassi assimilable

Metalls pesants

Taula 7. 
Paràmetres importants a analitzar en terres, materials residuals, esmenes o adobs emprats i en el sòl 
restaurat. Grau d’importància: * aconsellable; ** necessari; *** imprescindible (modificat a partir 
de Alcañiz et al., 1989).

***

**

**

**

***

*

*

*

***

Paràmetres   Terres i materials residuals    Esmenes orgàniques Sòl restaurat

**

**

**

**

**

*

*

*

**

-

**

**

-

***

**

**

**

***
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Una proporció moderada de graves i pedres no és un inconvenient per a un sòl emprat per restaurar una pedrera. Fins i tot 

contribueix a fer el substrat més estable, menys vulnerable a l’erosió i segurament més semblant al sòl natural de la zona. 

Quan la pedregositat supera el 60%, apareixen limitacions en el sòl que caldrà corregir o compensar d’alguna manera. Cal 

evitar sòls amb blocs de més de 25 cm  ja que poden difi cultar la manipulació de les terres i la restauració del terreny, si bé se 

solen separar per gravetat quan aquestes terres són abocades en talussos. 

Blocs

Pedres

Grava grossa

Grava fina

Sorra grossa

Sorra fina

Llims

Argiles

Taula 8. 
Classificació de les partícules del sòl i de les terres utilitzades en la restauració segons la seva 
mida (basat en diàmetres aparents). Hi ha diversos sistemes de classificació, però els més 
emprats són el del Departament d’Agricultura dels EUA (USDA) i el de la Societat Internacional de 
la Ciència del Sòl (ISSS).

Fracció                            Classe diamètrica (mm)

Elements grossos

Terra fina

ISSS

2,0-0,2

0,20-0,02

0,020-0,002

<0,002

FAO modificat

>250

250-75

75-20

20-2

USDA

2,0-0,5

0,05-0,05

0,050-0,002

<0,002

Figura 10. Diagrama triangular per determinar la classe textural del sòl. 

Les xifres de cada costat del triangle corresponen als percentatges 

de sorres, llims o argiles determinats en l’anàlisi granulomètrica del 

sòl. Classes de textura: Ar = arenosa, L = llimosa, a = argilosa, F = 

franca. La zona de color vermell indica textures problemàtiques per a 

la mescla amb fangs de depuradora. Si és el cas, convindrà mesclar 

terres de diferent procedència per compensar els desequilibris en la 

textura. A més, no convé aplicar fangs si la terra té menys d’un 5% 

d’argiles, i tampoc si té un contingut molt elevat de llims.
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La taula 9 indica els continguts màxims/mínims recomanables de diferents paràmetres a la terra que serà emprada en la 

restauració per garantir la revegetació. Si els continguts d’una o diverses fraccions es troben prop dels valors límit, la densitat 

de la coberta vegetal i la qualitat de la restauració no serà, lògicament, gaire elevada. En aquest cas, caldrà cercar terres o 

materials que puguin compensar les defi ciències perquè el resultat fi nal sigui un substrat equilibrat.

 

4.8.2 pH 

És un bon indicador global de les característiques químiques del sòl que permet avaluar, entre d’altres aspectes, el comportament 

que tindrien alguns contaminants dels fangs en ser incorporats a la terra. A Catalunya, predominen els sòls de pH bàsic (pH>7) 

gràcies a l’abundància de roques carbonatades. La presència en el sòl de carbonats de calci i magnesi manté el pH en valors 

compresos entre 7,5 i 8,5, que podem considerar òptims per a l’aplicació de residus orgànics de reacció àcida. També són 

valors de pH molt adequats per al compost i els fangs de depuradora que poden contenir metalls pesants potencialment 

tòxics, ja que la majoria d’aquests elements precipitaran en formes insolubles, de manera que no resultaran perillosos per als 

organismes del sòl ni per a les plantes, i serà baix el risc que siguin exportats del sòl per les aigües de drenatge. 

Gruix de sòl

Granulometria:

fracció  250-75 mm

fracció 75-2 mm

fracció  <2 mm

fracció  0,05-0,002 mm (*)

fracció  <0,002 mm (*)

pH (*) valors compresos entre

Conductivitat (*) (extracte pasta saturada)

Carbonats (*)

Matèria orgànica (*)

Fòsfor assimilable (*)

Potassi assimilable (*)

Metalls pesants (*) (1):

Cd

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Zn

Taula 9. 
Valors límit recomanats per als principals paràmetres edàfics a controlar en les terres i els substrats usats 
en la restauració. > valor mínim; < valor màxim; * valors referits a la terra fina; (1) límits establerts en el tercer 
esborrany del document de treball sobre fangs, UE.

Paràmetre                                                           Valor

5≤pH<6            6≤pH<7            pH≥7

1,0

60

50

0,5

50

70

150

>20 cm

<25%

<75%

>20%

<75%

>5%

5,5 – 8,7

<4 dS m-1

<60%

>0,8%

>10 mg kg-1

>50 mg kg-1

0,5

30

20

0,1

15

70

60

1,5

100

100

1,0

70

100

200
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El tercer esborrany del document de treball sobre fangs, elaborat per la UE, estableix tres límits diferents per a la concentració 

de metalls pesants segons el pH del sòl. S’observa una major tolerància pel que fa als sòls de pH bàsic, ja que en aquestes 

condicions molts metalls són molt poc solubles.

Sòls amb pH superiors a 9 indiquen, generalment, abundància de sodi, que té efectes molt negatius per a les propietats del 

sòl. En aquest cas, cal ser restrictius en l’aplicació de fangs de depuradora, ja que l’alcalinitat elevada del sòl pot produir la 

solubilització d’una part de la matèria orgànica que contenen.

Els substrats moderadament àcids (5,5>pH<7) poden ser restaurats amb fangs de depuradora de bona qualitat. En aquest 

cas, recomanem atendre amb especial cura les limitacions de metalls previstes per a aplicacions agrícoles en aquest tipus de 

sòls, excepte pel que fa als límits d’addició màxima anual de metalls pesants. En sòls molt àcids (pH<5,5), no és aconsellable 

aplicar fangs de depuradora en la restauració de terrenys, sobretot quan són també molt arenosos. En aquests casos, el risc 

de solubilització i lixiviació de metalls pesants és molt elevat.

4.8.3 Carbonats totals 

És una determinació important atesa la naturalesa calcària de bona part dels nostres sòls. Un contingut moderat de carbonats 

(5-20 %) es pot considerar favorable per a l’aplicació de fangs de depuradora, ja que assegura uns valors de pH òptims per 

bloquejar els possibles contaminants metàl·lics.

Continguts més alts de carbonats, sobretot quan són molt abundants a les fraccions fi nes,  disminueixen la qualitat de la terra, 

ja que l’excés de calci i magnesi que alliberen fa que precipitin altres elements essencials per al creixement de les plantes. En 

aquests sòls, diversos nutrients, especialment el fòsfor i el ferro, se solen trobar en concentracions limitants per al creixement 

de les plantes. L’addició de fangs de depuradora pot compensar aquestes defi ciències, tant pel ferro i fòsfor que contenen 

com pel fet que incrementen la solubilitat del que ja hi ha al sòl.

A les pedreres de calcària, de vegades s’utilitzen materials residuals de la trituració de la roca que són molt rics en carbonats. 

Si el contingut sobrepassa el 60%, no és aconsellable utilitzar aquests materials com a substrats directes per a la restauració, 

encara que s’adobin amb fangs. En aquests cas, caldrà millorar-los incorporant terres de millor qualitat.

4.8.4 Matèria orgànica 

És un component minoritari dels sòls, però que té una gran infl uència en el manteniment d’unes bones condicions per al 

creixement de les plantes. El contingut en matèria orgànica és un dels criteris principals que s’ha considerat anteriorment per 

establir les diferents qualitats de les terres en el procés de decapatge. El contingut de matèria orgànica es pot apreciar per 

la coloració més o menys fosca del sòl, però és convenient determinar-lo analíticament al laboratori. Els valors habituals per 

a un sòl de tipus forestal estan compresos entre l’1 i el 5% als horitzons superfi cials (horitzons A). Terres amb nivells inferiors 

al 0,8 - 1% es poden considerar que són defi citàries, de manera que caldrà compensar-les amb aportacions externes; per 

exemple, utilitzant fangs de depuradora.

La major part de les terres utilitzades en la restauració de pedreres són defi citàries en matèria orgànica, de manera que 

l’aportació d’esmenes orgàniques és fonamental per millorar-les. Per tant, la incorporació de fangs pot ser molt útil per corregir 

aquesta mancança. 

Cal tenir en compte, també, la qualitat o el tipus de matèria orgànica que s’hi afegeix. En els sòls agrícoles i forestals, llevat 

de la capa superfi cial de fullaraca (virosta, horitzó orgànic), la major part de la matèria orgànica està constituïda per humus. 

L’humus té una composició complexa i molt estable que el fa difícilment degradable pels microorganismes, de manera que 

pot perdurar en el sòl molts anys. En canvi, els residus orgànics que s’afegeixen al sòl, especialment els fangs de depuradora, 

contenen una part considerable de matèria orgànica fàcilment descomponible o làbil, que en ser incorporada al sòl es degrada 

en un breu període de temps. 

La relació carboni:nitrogen (C/N) és un índex que permet esbrinar la qualitat de la matèria orgànica del sòl i dels adobs orgànics 

que s’hi incorporen. La interpretació d’aquesta relació és diferent segons si es tracta de sòls o de residus. En sòls agrícoles i 

horitzons organominerals de sòls forestals, els valors habituals de la relació C/N estan compresos entre 8 i 12. Valors majors 
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a 12 indiquen poca descomposició de la matèria orgànica, associada a sòls pobres en nutrients o zones de climatologia 

desfavorable. Valors propers o inferiors a 8, en terrenys no fertilitzats amb nitrogen, corresponen a matèria orgànica que és 

molt vella o humifi cada i, sovint, en una baixa proporció. En materials orgànics, una relació C/N>25 indica una riquesa de 

carboni que és característica de restes fresques o poc degradades, com, per exemple, un compost verd. Contràriament, els 

fangs de depuradores biològiques tenen una relació C/N molt baixa (5-9) que els converteix en un bon adob nitrogenat. Cal 

tenir en compte, de tota manera, que la relació C/N dels residus orgànics pot estar molt infl uïda per la composició i els tipus 

de materials que els constitueixen, i també pel procés d’elaboració o tractament, la incorporació d’additius, etc.

Per establir la qualitat de la matèria orgànica dels residus orgànics, és més adient mesurar el seu grau d’estabilitat química 

basada en el contingut de carboni (o de nitrogen) que resisteix una hidròlisi àcida parcial. En aquest context, el grau d’estabilitat 

o recalcitrància indica la proporció de matèria orgànica estable respecte a la quantitat total que presenta el residu. Els residus 

orgànics que s’incorporen al sòl han de tenir un mínim grau d’estabilitat, ja que altrament en poc temps s’hauran descompost. 

Com més gran en sigui el grau d’estabilitat, més perdurable serà l’efecte de l’esmena orgànica en el sòl, i això tindrà una 

repercussió directa sobre el contingut de matèria orgànica en els sòls restaurats. Els fangs de depuradora, malgrat haver 

sofert uns processos de digestió aeròbica o anaeròbica, tenen uns graus d’estabilitat relativament baixos, propers al 40%. 

Això signifi ca que més de la meitat de la seva matèria orgànica es descompondrà amb facilitat quan siguin incorporats al sòl. 

No és convenient utilitzar fangs que tinguin un grau d’estabilitat inferior al 30% en restauracions d’activitats extractives, ja que 

difícilment s’assolirà l’objectiu principal d’incrementar el contingut de matèria orgànica dels sòls restaurats més enllà d’uns 

pocs mesos després d’incorporar-los. 

Els fangs de depuradora, quan s’han incorporat al sòl, incrementen l’activitat dels microorganismes que degraden una part 

important de la matèria orgànica afegida, la fracció més fàcilment mineralitzable o làbil. Després d’un any, la meitat o més del 

carboni afegit s’ha transformat en CO
2
, i també bona part del nitrogen, que passa a formes amoniacals i nítriques.

4.8.5 Salinitat 

Una concentració elevada de sals en el sòl pot frenar el desenvolupament de la vegetació, fet que fa recomanable limitar 

l’aportació de fangs de depuradora atès que són uns residus que, en descompondre-s’hi, alliberen ions solubles (sulfats, 

nitrats, amoni, magnesi, calci, etc.) que contribueixen a incrementar temporalment la salinitat del sòl. S’avalua mesurant la 

conductivitat elèctrica d’un extracte aquós del sòl (extracte 1:5, o preferiblement l’extracte de la pasta saturada). En sòls 

que superin els 2 dS m-1 en l’extracte de pasta saturada, cal limitar la dosi de manera que la mescla de terra amb fang no 

sobrepassi els 4 dS m-1, llindar a partir del qual es considera que un sòl és salí. Si fos aquest cas, quan es revegeti caldrà 

seleccionar plantes resistents a les sals.

4.8.6 Contingut de nutrients 

En general, moltes terres emprades en la restauració de pedreres tenen un contingut defi cient o desequilibrat de nutrients. 

Aquests nutrients són aportats majoritàriament pels fertilitzants o els adobs orgànics incorporats, com, per exemple, els fangs 

de depuradora. Si són terres de poca qualitat i baix contingut en matèria orgànica, i especialment estèrils o materials de rebuig 

de les pedreres, el seu contingut en nitrogen i fòsfor assimilables sol ser molt defi cient. 

Cal controlar com a mínim el contingut dels tres elements fertilitzants principals per a les plantes, que són el nitrogen (N), el 

fòsfor (P) i el potassi (K). Moltes vegades, per establir la dosi d’adob a afegir al sòl, es pren com a referència el contingut en 

nitrogen assimilable, cosa que condiciona també l’aportació dels altres nutrients. En el cas dels fangs de depuradora, cal 

controlar també l’aportació de potassi, en relació amb la dosi emprada, ja que són adobs relativament pobres en aquest 

nutrient.

Un gran avantatge dels fangs de depuradora és que són també rics en fòsfor (P), ferro (Fe) i micronutrients, de manera que 

la seva utilització representa una fertilització molt completa. No obstant, un excés d’aquests nutrients tampoc és desitjable, 

de manera que cal ser restrictiu en l’aplicació de fangs en sòls amb un contingut de fòsfor assimilable superior a 50 mg kg-1. 

Cal tenir present que la restauració de les activitats extractives no pretén obtenir produccions vegetals grans, sinó solament 

subministrar una dotació de nutrients completa que permeti mantenir, a llarg termini, una coberta vegetal sufi cient i variada, 

semblant a la natural. Cal garantir, però, un bon recobriment vegetal als talussos i les zones vulnerables a l’erosió. 
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5. Fangs de depuradora  

Els fangs de depuradora  són residus que s’obtenen en el procés de depuració de les aigües residuals. Estan constituïts per 

partícules minerals fi nes i una quantitat important de matèria orgànica. Podem defi nir el fang com un subproducte procedent 

de la transformació microbiològica de la matèria orgànica de les aigües residuals. 

Així, en general, podem dir que el fang no és res més que el residu obtingut en el procés de depuració de les aigües 

residuals. Per això, la legislació incideix majoritàriament en la concentració de contaminants que pugui contenir. 

5.1 Procés de depuració de les aigües residuals 

Per intentar explicar l’origen del fang i els diferents tipus de fang que es generen a les EDAR,  cal primer fer una revisió ràpida 

del procés de depuració de les aigües. Aquest procés consisteix bàsicament en l’eliminació de la matèria orgànica i altres 

partícules en suspensió que porten les aigües residuals. S’acostuma a parlar de dues línies diferenciades de tractament: la 

línia d’aigua i la línia de fangs.

Línia d’aigua:

La tipologia de l’aigua residual pot ser segons el seu origen domèstica, industrial o, el que és més freqüent, una barreja de 

les dues anteriors en diferents proporcions. 

En qualsevol cas, però, les etapes més freqüents per les quals ha de passar l’aigua residual durant el seu procés de 

depuració són les següents:

a) Pretractament: s’eliminen els sòlids voluminosos, les sorres i graves, i part dels greixos mitjançant tractaments físics com 

ara tamisat, precipitació física forçada, separació amb injecció d’aire, etc.

b) Decantació primària: es realitza, generalment, en basses circulars (decantadors primaris) de fons cònic, on una part 

de la matèria orgànica i inorgànica que porta en suspensió l’aigua residual es diposita al fons per l’efecte de la gravetat. 

Les depuradores biològiques poden incloure aquesta etapa, o no, en funció del grau de contaminació de l’aigua. El fang 

obtingut en aquesta etapa s’anomena fang primari.

c) Depuració biològica: l’aigua arriba des del pretractament o des del decantador primari a un reactor on la matèria 

orgànica continguda a les aigües residuals es digereix mitjançant l’activitat biològica dels microorganismes presents. 

Aquesta activitat s’optimitza amb la incorporació d’aire, de manera que es produeix un ràpid creixement microbià alimentat 

per aquesta matèria orgànica i, en conseqüència, disminueix considerablement la seva concentració. Això dóna lloc a 

grans fl ocs de material en suspensió que se separen en la decantació secundària. Dins d’aquest procés també es pot 

aconseguir la reducció dels compostos de nitrogen, fòsfor i altres nutrients presents a l’aigua residual.

d) Decantació secundària: és un procés molt semblant a la decantació primària, on es produeix la separació de l’aigua 

depurada dels fangs biològics. El producte que s’obté s’anomena fang biològic o fang secundari.

e) Tractament terciari: és el tractament més avançat de depuració de les aigües residuals. L’objectiu d’aquest tractament 

és garantir la desinfecció de l’aigua, aconseguint una qualitat superior a la dels tractaments convencionals, que la faci 

apte per a la seva reutilització per a usos que no requereixen una qualitat d’aigua potable.

Línia de fangs:

En funció del disseny de la línia d’aigua els fangs generats poden ser primaris, secundaris o mixtos. A la línia de fangs, aquests 

són sotmesos a una sèrie de tractaments destinats principalment a reduir i estabilitzar la matèria orgànica -disminuint així la 

seva degradabilitat i conseqüentment la mala olor- i a reduir el volum mitjançant l’eliminació de part de l’aigua que contenen, 

amb l’objectiu d’obtenir un residu de millor qualitat i de més fàcil maneig.
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a) Recirculació: una part dels fangs del decantador secundari són retornats al reactor biològic per assegurar l’activitat 

biodegradativa  dels microorganismes.

b) Espessiment: l’excés de matèria decantada es purga des dels decantadors i es bomba fi ns a uns espessidors on, 

mitjançant l’acció física de la gravetat o bé per fl otació, s’homogeneïtzen i es concentren per reduir-ne el volum i poder 

tractar-los posteriorment amb més efi càcia. Aquest tractament permet obtenir fangs amb una concentració al voltant del 

5% de matèria seca.

c) Digestió: els fangs espessits són conduïts a un reactor per estabilitzar-los, reduint  la seva part biodegradable. Aquest és 

un procés que es realitza aprofi tant l’activitat biològica dels mateixos microorganismes presents als fangs.  Pot ser de tipus 

aeròbic o anaeròbic, segons es desenvolupi en presència o no d’oxigen, i mesòfi l o termòfi l depenent de la temperatura en 

la que es desenvolupa el procés.

d) Deshidratació: permet reduir el contingut d’aigua del fang minimitzant així la quantitat de residu generat a la depuradora i 

millorant-ne molt signifi cativament les condicions de maneig. Les deshidratacions actuals son gairebé en la seva totalitat de 

tipus mecànic i les sequedats del fang que s’obtenen oscil·len entre el 15 i el 35 % de matèria seca.

5.2 Tipus de fangs 

Els principals factors que condicionen la qualitat fi nal dels fangs obtinguts a cada instal·lació de sanejament són, per una 

banda, l’origen de l’aigua residual que arriba a la instal·lació, i per l’altra, la tipologia dels tractaments particulars inclosos tant 

a la línia d’aigua com a la línia de fang de l’EDAR.

D’una manera general, i en el context d’aquest manual, podem classifi car els fangs segons el grau d’estabilitat de la matèria 

orgànica que contenen, ja que aquest en condicionarà el seu comportament un cop el fang s’hagi barrejat amb el sòl. Així, 

en termes generals, quan més alt sigui el grau d’estabilitat de la matèria orgànica del fang aquest presentarà unes millors 

condicions per a la restauració.

a) Fangs primaris: serien els fangs procedents d’un tractament primari de depuració, sense cap tipus d’estabilització de la 

matèria orgànica. Aquests fangs ja fa més de 10 anys que no s’utilitzen en aplicacions al sòl i, en l’actualitat, totes les EDAR 

de Catalunya s’han ampliat amb processos de depuració biològica de manera que ja no es produeixen fangs d’aquesta 

tipologia.

b) Fangs  biològics no estabilitzats: són fangs procedents d’un tractament biològic convencional, generalment han sofert 

només una lleugera estabilització i tenen continguts alts de matèria orgànica.

c) Fangs biològics d’aireació perllongada: són fangs obtinguts en processos de depuració biològica amb temps de 

permanència grans que permeten una estabilització superior als anteriors, similar a l‘obtinguda amb tractaments de digestió 

aeròbia.

d) Fangs digerits aeròbicament: els fangs biològics es purguen i es mantenen durant alguns dies a concentracions elevades 

i amb aportació d’aire per tal que es produeixi la digestió per l’acció dels propis microorganismes presents en el fang. Els 

continguts de matèria orgànica obtinguts es poden considerar mitjans i els graus d’estabilitat resultants no es diferencien 

signifi cativament als dels fangs d’oxidació perllongada.

e) Fangs digerits anaeròbicament: en aquest cas la digestió es produeix en absència d’oxigen. Amb aquest tractament 

s’aconsegueixen graus d’estabilitat majors, superiors al 30%.

La fi gura 11 representa l’esquema d’una depuradora completa que tracta les aigües residuals mitjançant un procés biològic. 

Inclou una línia de fangs amb digestió anaeròbica i, a més, fa un posttractament dels fangs mitjançant compostatge.



Fonaments i mètodes per la restauració d'activitats extractives amb sòls esmenats amb fangs de depuradora

-45

Figura 11. Esquema d’una estació depuradora d’aigües residuals amb procés biològic que disposa de tractament de 

digestió anaeròbica i compostatge de fangs. Font: ACA.

Figura 12. Els fangs de depuradora, ben digerits i parcialment deshidratats, es comporten com a sòlids pastosos 

que es poden manipular correctament amb la maquinària disponible a les activitats extractives (Autor: V. Carabassa, 

pedrera Las Cuevas, Garraf).
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5.3 Efectes del tractament 

Com ja s’ha vist anteriorment, l’obtenció dels fangs residuals pot seguir camins diferents segons el tractament d’estabilització 

emprat: estabilització biològica (aeròbica o anaeròbica), tractaments fi sicoquímics (precipitació amb calç, calç i sals de ferro 

o tractament amb polielectròlit), etc., la qual cosa implica l’obtenció d’un producte fi nal amb característiques també diferents 

(taula 10). De tota manera, es poden donar unes indicacions generals vàlides: 

• Fang aeròbic: tindrà continguts lleugerament superiors de matèria orgànica respecte al fang anaeròbic, i més riquesa en 

nutrients. El seu contingut en matèria seca variarà segons el procés de deshidratació seguit.

• Fang anaeròbic: sol tenir continguts de matèria orgànica relativament inferior al fang aeròbic i és lleugerament menys rica 

en nutrients.

També cal tenir en compte el tipus de tractament aplicat de cara a l’alliberament de nutrients, en especial pel que fa al 

nitrogen. En general, s’observa que la mineralització del N en els fangs aeròbics és més elevada en els primers dies posteriors 

a l’aplicació en el sòl i després decau amb rapidesa, mentre que en els anaeròbics aquest procés és més gradual. Aquest 

aspecte és important en la prevenció del risc de contaminació per nitrats a les aigües de lixiviació i/o escorrentia en sòls 

tractats amb fangs. En tot cas, en la restauració d’activitats extractives sempre s’utilitzaran fangs que hagin passat per un 

procés de digestió. 

Matèria seca

Matèria orgànica

Grau d’estabilitat

N total

Fòsfor

Potassi

pH

Conductivitat

Paràmetres       Unitats     Mitjana    Màxim                  Mínim          Desviació est.

%

%

%

%

%

%

u. pH

dS/m

Fangs aeròbics (n = 145)

15,8

68,4

32,4

4,03

4,03

0,55

7,2

1,64

31,4

84,0

77,0

9,89

10,19

2,60

8,7

4,54

0,2

0,1

12,1

1,36

0,86

0,12

6,2

0,10

5,0

13,4

12,5

1,67

1,58

0,29

0,5

93,77

Matèria seca

Matèria orgànica

Grau d’estabilitat

N total

N amoniacal

Fòsfor

Potassi

pH

Conductivitat

Taula 10. 
Composició mitjana, valor màxim, valor mínim i desviació estàndard d’una mostra àmplia dels fangs aeròbics i anaeròbics 
urbans produïts a Catalunya (resultats expressats sobre matèria seca, excepte el grau d’estabilitat que es refereix a percentatge 
sobre la MO). Dades ACA, any 2007.

Paràmetres       Unitats     Mitjana    Màxim                  Mínim          Desviació est.

%

%

%

%

%

%

%

u. pH

dS/m

Fangs anaeròbics (n = 385)

23,1

57,9 

42,7 

4,37 

1,01

5,03

0,33

7,8

2,02

34,1

80,9

64,2

6,76

2,15

8,92

0,83

8,7

3,76

13,0

32,7

20,4

2,01

0,06

1,20

0,00

6,7

0,51

3,8

8,8

8,9

0,95

0,43

1,61

0,16

0,4

0,68
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5.4 Paràmetres que cal determinar en els fangs 

Tenint en compte que la possible utilització d’aquests fangs serà restaurar pedreres i/o terrenys marginals, la seva caracterització 

s’ha de fer d’acord amb aquesta fi nalitat. Els paràmetres que cal conèixer en qualsevol fang per a aquest tipus d’aplicació 

són: percentatge de matèria seca, pH, percentatge de matèria orgànica, grau d’estabilitat de la matèria orgànica, elements 

potencialment tòxics o metalls pesants (Cd, Cu, Ni, Cr, Pb, Zn i Hg), densitat aparent, i contingut de nutrients (N, P i K). 

Aquesta informació serà facilitada per la planta depuradora que subministri els fangs o per l’Agència Catalana de l’Aigua. No 

obstant, la determinació de la densitat aparent normalment no es realitza en les analítiques periòdiques per la qual cosa caldrà 

fer-ne una estimació.

També hi ha una sèrie de contaminants orgànics que seria recomanable controlar, concretament: hidrocarburs aromàtics 

policíclics (PAH), bifenils policlorats (PCB), alquilbenzenosulfonats lineals (LAS) i alquilbenzens lineals (LAB), ftalats (en concret 

el dietil-hexil ftalat, DEHP), nonil-fenols etoxilats (NPE) i les dioxines i furans, si bé actualment no és obligatori determinar-

ne el contingut en els fangs. No obstant això, l’Agència Catalana de l’Aigua duu a terme controls periòdics d’aquests 

contaminants. 

Alguns contaminants orgànics es poden presentar en quantitats importants en aigües residuals d’origen industrial i en quantitats 

més baixes o menyspreables en aigües urbanes (tret dels residus de detergents). Cal no oblidar que estem parlant de fang 

obtingut en depurar aigües, el qual, per tant, contindrà la major part dels productes orgànics que aquestes aigües duien.

Així, per exemple, és possible trobar als fangs restes d’abocaments incontrolats de combustibles o lubricants i petites quantitats 

de residus d’hidrocarburs alifàtics i poliaromàtics. La presència de productes derivats dels detergents d’ús domèstic (que es 

degraden força ràpidament) és segura en qualsevol fang. Per això s’hi poden trobar quantitats de l’ordre de 0,5 a 12 g kg-1 

d’alquilbenzenosulfonats (LAS) i quantitats menors d’alquilfenols i sals d’àcids grassos. També hi podem trobar ftalats (DEHP), 

que són substàncies residuals de plàstics.

5.4.1 Interpretació de les dades analítiques 

El percentatge de matèria seca és el paràmetre complementari de la humitat. Per tant, indica l’estat físic d’aquests fangs 

quant a pastositat. Com més elevat és aquest percentatge, menys aigua duen els fangs. És a dir, són menys pastosos i, per 

tant, hi ha més facilitat de transport i manipulació a l’hora d’aplicar-los, i menys problemes de lixiviats si s’han de tenir apilats 

durant algun temps mentre es fan les barreges amb terres. És aconsellable que els fangs tinguin més d’un 20% de matèria 

seca.

El pH dóna idea del caràcter àcid o bàsic que té el fang, i, per tant, de la seva problemàtica quant a bloqueig i/o solubilització 

dels micronutrients i les possibles repercussions que pot provocar aplicar-los en el sòl, ja que les dosis utilitzades en restauració 

són prou elevades per generar efectes aparents sobre el sòl. Caldria rebutjar fangs amb pH superior a 9 o inferior a 5,5.

La conductivitat elèctrica o concentració salina serveix per poder preveure els possibles problemes de salinitat, i, per tant, 

la problemàtica lligada a la inhibició, el retard, etc., del creixement de les plantes per aquesta causa.

La matèria orgànica indica la menor o major riquesa com a adob orgànic i, en certa manera, el seu possible estat 

d’estabilització. Caldria descartar valors superiors al 80% de matèria orgànica, ja que són indicatius de fangs amb matèria 

orgànica poc estabilitzada.

El contingut en N orgànic, P i K dóna idea de la capacitat fertilitzant dels fangs. Cal destacar-ne la riquesa en N i P, i 

l’escassetat relativa de K; per tant, la possible problemàtica en aplicar-los anirà lligada a la mineralització del N i P.

El N orgànic, en mineralitzar-se dins el sòl, passa a formes solubles, especialment nitrats que poden ser absorbits per les 

plantes que l’utilitzaran com a nutrient. A causa, però, de l’elevada solubilitat dels nitrats, es poden produir pèrdues per 

lixiviació que donen problemes de contaminació de les aigües superfi cials o subterrànies adjacents.

En el cas del fòsfor, la dosi aportada serà disponible per a les plantes a curt termini; hi poden haver, però, efectes similars als 

comentats pel que fa al N, encara que el risc de pèrdues per lixiviació és molt menor.
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El grau d’estabilitat de la matèria orgànica dóna una idea del contingut en matèria orgànica fresca o làbil, i, per contraposició, 

de la recalcitrant o resistent. Valors molt baixos van lligats a matèria orgànica fresca o poc transformada, i, per tant, pot ser 

més problemàtica la seva aplicació, ja que es poden produir fermentacions en el sòl que generen males olors i inhibició del 

creixement vegetal per efecte dels productes generats en aquestes fermentacions. Valors alts seran indicadors de matèria 

orgànica estabilitzada, que s’anirà descomponent lentament, alliberarà també lentament els nutrients que conté i produirà 

unes millores a mig termini en el sòl. Per tant, en general, en les restauracions és preferible utilitzar fangs amb un alt grau 

d’estabilitat. Com a norma general, són desaconsellables els fangs on aquest paràmetre sigui inferior al 30%, i resulten 

especialment indicats els fangs on el grau d’estabilitat supera el 40%.

5.4.2 Els metalls pesants 

Són el grup de contaminants més ben controlat en els fangs de depuradora. Normalment, quantitats elevades de metalls 

presents en un fang van lligades a alguna activitat industrial concreta. Per exemple, com ja s’ha dit, continguts elevats de Cr 

estan relacionats amb indústries de tractament de la pell, de Zn amb la fabricació de pintures, etc. 

Com que l’ús dels fangs en la restauració de terrenys degradats no és una aplicació agrícola i com que les aportacions es fan 

d’una sola vegada, les dosis a aplicar en restauració poden ser lleugerament més elevades que les utilitzades en agricultura 

encara que, en cap cas, aquestes aportacions han de suposar la superació dels valors límit de concentració de metalls en 

sòls que estableix el tercer esborrany del document de treball sobre fangs, elaborat per la UE (veure taula 9). Com a mesura 

de precaució, es tindran en compte els valors límit de concentració de metalls en fangs que estableix l’esborrany esmentat 

(veure taula 12). 

A diferència de les aplicacions agrícoles, el càlcul de la dosi màxima a aplicar en restauració es farà segons el grau d’estabilitat 

dels fangs, i també segons el percentatge de matèria orgànica i de terra fi na que tingui el substrat on es barrejaran, tenint en 

compte les limitacions de metalls en fangs que estableix el tercer esborrany abans esmentat. El procediment de càlcul de la 

dosi màxima de fang es descriu més endavant (vegeu l’apartat 6.2).

La taula 11 mostra les concentracions de metalls regulats en la normativa en els fangs EDAR de Catalunya. Com es pot 

apreciar, els valors solen ser força menors als límits establerts. 

Zn

Cu

Ni

Pb

Cr

Cd

Hg

Taula 11. 
Contingut mitjà (interval de confiança) de metalls pesants en fangs d’EDAR anaeròbics i aeròbics de Catalunya expressats en mg kg-1, 
i comparació amb els valors límit establerts en l’esborrany del document de treball sobre fangs elaborat per la UE. S’inclou també la 
desviació estàndard. Dades ACA, any 2007.

Metalls                Mitjana                Màxim                Mínim                Desv. estàndard         Límits de l’esborrany UE

1.271,1

457,7

66,2

79,4

325,5

2,4

2,0

Fangs anaeròbics (n = 385)

4.302,0

1.614,0

268,0

217,0

2.799,0

9,0

6,2

3,3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,1

0,1

911,1

287,6

57,5

37,1

508,5

1,6

1,1

2.500

1.000

300

750

1.000

10

10
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En la majoria dels casos, si l’aplicació de fangs es fa en activitats extractives de substrat calcari, la problemàtica dels elements 

potencialment tòxics queda força restringida ja que resten precipitats, i, per tant, el risc de transferència a les plantes i a les 

aigües és petit. Malgrat això, quan s’apliquen dosis elevades o es fa un adobatge orgànic amb compost o fangs en el clot 

de plantació, sovint s’observa un increment moderat de les concentracions internes de metalls a les plantes, sense arribar a 

nivells fi totòxics. Cal no oblidar que, encara que Cu i Zn siguin essencials per les plantes, a partir de certes concentracions en 

els teixits vegetals (Cu>20, Zn>200 i Ni>25 mg kg-1 (Allaway 1968 i Leeper 1978)) esdevenen fi totòxics.

Caldrà, per tant, anar amb compte si hi ha algun metall en concentracions relativament elevades, i calcular les aportacions 

d’aquest element potencialment tòxic que comportarà la dosi de fang prevista per, si cal, reduir-la.

5.5 Transport 

Es durà a terme seguint les normes tècniques que regulen el transport de residus establertes pels organismes competents 

(Agència de Residus, Generalitat de Catalunya), i utilitzant transportistes autoritzats.

Els fangs es comporten com a sòlids pastosos que poden fl uir lentament sota pressió. És important utilitzar vehicles ben 

preparats per transportar aquest tipus de materials. Pel que fa al transport dels fangs des de la depuradora a la pedrera, cal 

tenir en compte que:

• Com a primera norma, s’ha d’intentar molestar tan poc com sigui possible la ciutadania, sobretot pel que fa a les males olors 

que els fangs poden desprendre.

• S’han d’utilitzar rutes tan curtes com sigui possible (seleccionant la depuradora més propera a la pedrera), i evitar passar per 

l’interior de nuclis urbans, fer parades intermèdies innecessàries o deixar el vehicle fora de la supervisió del conductor.

• El fang, durant el transport, pot experimentar un cert augment de volum a causa dels gasos que desprèn, i, per tant, si 

s’utilitza un camió banyera no s’ha d’omplir del tot, ja que hi ha el perill de perdre part de la càrrega. 

5.6 Abassegament temporal de fangs en una activitat extractiva 

La descàrrega s’ha de fer en espais ben delimitats i adequats dins l’activitat extractiva. Els fangs s’han de rebre i emmagatzemar 

sobre un terreny capaç de retenir la major quantitat possible dels lixiviats que es puguin produir. Aquest lloc ha de ser el més 

segur possible, és a dir, ha de ser pla i allunyat de torrents i rieres que puguin endur-se els lixiviats cap a algun riu o poblacions 

properes. És convenient protegir el lloc d’emmagatzematge amb cordons de terra per evitar que la pluja s’endugui els fangs. 

Zn

Cu

Ni

Pb

Cr

Cd

Hg

Metalls                Mitjana                Màxim                Mínim                Desv. estàndard         Límits de l’esborrany UE

746,5

398,8

32,3

76,0

49,8

2,2

2,5

Fangs aeròbics (n = 145)

7.647,0

1.180,0

271,0

273,0

402,0

7,2

11,2

96,0

2,3

9,0

4,0

1,9

0,4

0,3

757,5

246,5

31,5

36,1

70,7

1,3

1,7

2.500

1.000

300

750

1.000

10

10

Taula 11. 
Continuació
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Cal preveure una descàrrega ordenada dels camions per ocupar el mínim espai possible, però no convé sobreposar dues 

descàrregues. També s’ha d’evitar trepitjar els fangs amb els camions o la maquinària. Durant la descàrrega, cal evitar, dins de 

les possibilitats, la presència de persones i establir una zona de seguretat de 10 m al voltant del camió. La zona de seguretat 

es mantindrà com a mínim fi ns a 5 minuts després que hagi fi nalitzat la descàrrega, de tal manera que el conductor o qualsevol 

altra persona no s’acostarà a tancar la comporta de la caixa fi ns que hagi transcorregut aquest temps. S’ha de garantir la 

presència de dues persones durant les operacions de descàrrega del fang (incloent el conductor del camió) i evitar el contacte 

directe d’aquestes persones amb el fang. En cas d’haver de prendre mostres, és obligatori l’ús de guants, i cal protegir les 

eventuals ferides. Igualment és prohibit de fumar, beure i menjar durant la manipulació del residu.

És recomanable acumular la menor quantitat possible de fangs a la pedrera, i és obligatori que els fangs es mesclin amb les 

terres o el substrat a esmenar abans que hagi transcorregut 5 dies des de l’arribada dels fangs a la pedrera. És preferible fer les 

barreges de fang i terra tan aviat com sigui possible, i guardar-les així fi ns al moment de l’aplicació, ja que d’aquesta manera 

els fangs són fàcilment manejables. Les barreges de terra amb fangs es poden conservar més temps fi ns que són esteses 

sobre el terreny a restaurar.

En cas que en el moment de l’arribada dels fangs encara no s’hagi establert la proporció defi nitiva de mescla amb les terres 

o estèrils, es pot fer una premescla concentrada (per exemple, amb una proporció d’un volum de fang per cada 8 volums de 

terra o estèril). Aquesta premescla es pot conservar unes setmanes, fi ns que es facin les mescles defi nitives. En cas d’actuar 

d’aquesta manera, cal registrar adequadament les proporcions en què s’ha elaborat la premescla, i tenir-les en compte a 

l’hora de fer les mescles fi nals.
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6. Preparació de terres 

esmenades amb fangs 

de depuradora 

per a la restauració

Els fangs de depuradora no poden ser mai aplicats directament sobre la superfície del sòl sense barrejar-los amb terra, ja que 

quan s’assequen formen terrossos compactes, perden molta de la seva capacitat fertilitzant i poden contaminar el terreny i les 

aigües de drenatge. Solament un grup limitat de plantes pot créixer directament sobre els cúmuls de fangs, de manera que no 

convé que quedi una capa de fangs sobre la superfície del terreny sense barrejar amb la terra. A més, si el terreny és inclinat, 

els fangs podrien ser arrossegats per les aigües de pluja.

L’aportació de fangs en la preparació de sòls per regenerar pedreres es planteja bàsicament com una esmena orgànica, a 

diferència del que s’acostuma a considerar en les aplicacions agrícoles, que és l’aportació de nutrients. L’objectiu és, per tant, 

incorporar en una única aplicació uns nivells sufi cients de matèria orgànica que deixin el sòl en bones condicions durant molts 

anys per al desenvolupament de la vegetació.

6.1 Gruix de mescla de terra i fang a aplicar  
 

Les mescles de terra i fang pretenen emular els horitzons organominerals naturals, que són la capa més fèrtil dels sòls del 

nostre país. Segons les condicions topogràfi ques i la disponibilitat de terra, el gruix de sòl variarà. Com a mínim, cal aplicar una 

capa de terra de 20 cm de gruix efectiu, de qualitat acceptable, per assegurar una coberta vegetal de tipus herbaci o arbustiu. 

En talussos de més de 30°, és difícil de superar aquest gruix. En zones planes i en talussos més suaus, és recomanable 

estendre una capa d’uns 30-40 cm de mescla de terra i fangs. Si la terra és molt pedregosa o de baixa qualitat, caldrà posar-

ne més gruix que si és fèrtil o de granulometria més fi na.

De tota manera, no convé superar els 40 cm de gruix de sòl adobat amb fangs, sobretot quan la mescla és rica en fangs, 

per evitar problemes d’ofegament a l’interior del sòl que impedirien el desenvolupament de les arrels i l’activitat dels 

microorganismes. La descomposició dels fangs a l’interior del sòl consumeix oxigen, de manera que si el sòl no té una 

porositat adequada o la capa de sòl amb fangs és massa gruixuda, el sòl s’esgota i dóna lloc a unes condicions reductores 

que limiten l’activitat dels microorganismes i el creixement de les plantes, i fi ns i tot poden facilitar la solubilització d’alguns 

elements potencialment tòxics. 

Si es disposa de molta terra i de materials aptes per a la restauració, de manera que se sobrepassarien els 40 cm de gruix 

màxim recomanat de capa de material esmenat amb fangs, és preferible restaurar el terreny col·locant els materials en dues 

o tres capes. Primer s’han de col·locar les terres de menor qualitat; per exemple, residus de calcària disgregats, regòlits, 

sòls poc fèrtils, etc. A continuació, sòl del decapatge dels horitzons minerals o terra sense esmenar amb fang, i, fi nalment 

en superfície, la terra fertilitzada amb els fangs de depuradora (fi gura 13). Totes aquestes operacions permetran obtenir 

un substrat de millors condicions per al desenvolupament de la vegetació, sobretot quan la roca subjacent és dura i poc 

esquerdada. També rebaixarem el gruix de sòl esmenat si en calcular la dosi per a 30 o 40 cm de gruix de sòl se superen els 

màxims d’aportació de fangs fi xats. 
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6.2 Determinació de la dosi de fangs a barrejar amb la terra

 Les directrius que regulen l’aplicació de fangs de depuradora en sòls agrícoles no són d’obligat compliment en la restauració 

de terrenys de pedreres, llevat que aquest sigui l’ús fi nal previst del terreny. De tota manera, mentre no hi hagi una normativa 

específi ca i tal com s’ha comentat anteriorment, no s’utilitzaran aquells fangs que superin els continguts màxims permesos de 

metalls pesants establerts en l’esborrany del document de treball sobre fangs elaborat per la UE (vegeu la taula 12). Igualment, 

no se sobrepassaran els valors límit de metalls presents en el sòl, especialment en la restauració d’explotacions mineres riques 

en aquests elements. 

En canvi, no cal considerar les limitacions per aportacions anuals màximes de metalls pesants a sòls agrícoles. La utilització 

de fangs en la restauració de pedreres suposa una aplicació única a dosis relativament elevades, sense tornar-hi a intervenir, 

a diferència de les aplicacions agrícoles, en què les aportacions poden repetir-se anualment. Per tant, l’aplicació de fangs 

calculada per assolir uns nivells adients de matèria orgànica pot representar una dosi alta, fi ns i tot excessiva, dels nutrients 

majoritaris durant el primer any, però mai ha de suposar una incorporació superior a la permesa dels elements potencialment 

tòxics. És a dir, es pot produir una sobrefertilització en algun nutrient com el nitrogen durant els primers mesos des de 

l’aplicació dels fangs, quan encara la vegetació no s’ha desenvolupat prou i no pot absorbir-lo tot. Aquest problema ha d’ésser 

temporal, de manera que quan la vegetació ja ha arrelat pugui utilitzar tots aquests nutrients. Si la dosi de fangs es calcula 

només d’acord amb les necessitats en nitrogen durant el primer any de les plantes que s’utilitzaran per revegetar la pedrera, 

els anys següents hi haurà dèfi cit en el subministrament de nutrients, ja que l’aportació de fangs en aquests casos és única. A 

més, no se’n notarien els efectes favorables sobre l’estructura, protecció contra l’erosió i activitat biològica del sòl.

Figura 13. Esquema de la disposició de materials de rebuig d’extracció i terres en el procés de restauració d’un 

front d’una explotació. Primer cal fer una adequació geomorfològica de manera que el front abandonat no superi 

la inclinació màxima permesa. Un procediment pot consistir en voladures controlades en la carena del front que 

dipositin materials al peu. També es pot reomplir amb estèrils fi ns aconseguir el pendent desitjat. Després es poden 

dipositar les terres començant per les de pitjor qualitat. Finalment, cal reposar les mescles de terres adobades amb 

fangs, respectant els gruixos previstos.
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6.2.1 Dosi màxima de fangs de depuradora i criteris d’establiment de la dosi 

Com s’ha esmentat, l’objectiu de l’addició de fangs és garantir un abundant desenvolupament de la vegetació durant els 

primers estadis de la restauració mitjançant l’increment del contingut de matèria orgànica i nutrients dels materials utilitzats 

per a la creació del sòl. La dosi màxima de fangs a aplicar es determinarà segons el contingut de matèria orgànica preexistent 

en els materials que es pretén utilitzar per a la creació de sòl i el grau d’estabilitat dels fangs. Aquesta dosifi cació també estarà 

condicionada pel contingut en terra fi na i la densitat aparent dels substrats, ja que el contingut de matèria orgànica s’expressa 

respecte a la terra fi na i la quantitat de terra fi na que trobarem en un volum de sòl depèn de la seva densitat aparent. En tot 

cas, quan el contingut de matèria orgànica dels materials de partida sigui superior al 2% desestimarem l’esmena orgànica, ja 

que podem considerar que el sòl o substrat ja en té prou contingut. 

S’ha fet constar anteriorment que una part considerable de la matèria orgànica dels fangs és matèria orgànica làbil que es 

mineralitza ràpidament després de la seva aplicació, de manera que el contingut de matèria orgànica del sòl esmenat també 

disminueix a partir del moment en què es fan les mescles. La velocitat d’aquest procés de mineralització dependrà del grau 

d’estabilitat de la matèria orgànica. Per aquesta raó no té sentit aplicar fangs poc estabilitzats, ja que la ràpida descomposició 

de la matèria orgànica ens allunyaria de l’objectiu de dotar d’un contingut mínim de matèria orgànica els sòls esmenats, o ens 

obligaria a aplicar unes dosis de fangs que incrementarien substancialment els riscos ambientals derivats d’aplicar-los. Així, es 

recomana utilitzar fangs tan estabilitzats com sigui possible, i evitar utilitzar fangs amb graus d’estabilitat menors al 30%. Mai 

no s’ha de superar la dosi de 50 tones de fang deshidratat per hectàrea (expressada en matèria seca). Volumètricament, la 

proporció màxima a aplicar serà d‘1:10 (v/v), és a dir, una palada (o volum) de fang de depuradora per deu palades (o volums) 

del material a esmenar. Igualment, tal com s’explica més endavant, mai s’afegirà una dosi de matèria orgànica làbil superior 

a 5 g kg-1 de terra fi na (0,5%).

Un altre factor que pot afectar la dosifi cació és el contingut de metalls pesants en els fangs i en els materials de partida, la qual 

cosa condicionarà el contingut de metalls en els sòls esmenats amb fangs. En cas que amb la dosifi cació resultant dels càlculs 

explicats seguidament se superin els nivells de metalls màxims per a sòls establerts en el document de treball sobre fangs 

elaborat per la UE, caldrà rebaixar la dosifi cació fi ns a arribar a unes concentracions fi nals de metalls en els sòls esmenats 

inferiors als màxims fi xats pel document esmentat, o bé utilitzar fangs amb menor concentració de metalls o materials de base 

amb uns nivells de metalls més baixos, segons quina sigui la causa principal de la concentració fi nal dels metalls en el sòl. 

Finalment, no es recomana restaurar amb fangs més de dues hectàrees per any en una mateixa explotació a fi  de limitar els 

problemes derivats de la lixiviació de nitrats. A la taula 13 es recullen les limitacions referents a la dosifi cació i a la superfície a 

restaurar amb fangs.

Taula 12. 
Concentració màxima permesa d’elements potencialment tòxics en fangs de depuradora segons 
l’esborrany del document de treball sobre fangs elaborat per la UE.

Element                                  Concentració màxima (mg kg-1 matèria seca)

10

1.000

1.000

300

750

10

2.500

Cd

Cr

Cu

Ni

Pb

Hg

Zn
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6.2.2 Protocol de càlcul de la dosi màxima de fangs 

El criteri de càlcul de la dosi màxima de fangs aplicable es basa en el contingut i tipus de matèria orgànica dels fangs.

Els fangs de depuradora són portadors de quantitats generalment altes de matèria orgànica total (MO
F
), de la qual una part 

és fàcilment mineralitzable. Aquesta fracció fàcilment mineralitzable és el que anomenem matèria orgànica làbil (MO
L
), en 

contraposició a la matèria orgànica recalcitrant (MO
R
), que es mineralitza a un ritme força més lent. Les proporcions relatives 

de MO
L
 i MO

R
 en el conjunt de la matèria orgànica d’un fang (MO

F
) s’expressen per mitjà del seu grau d’estabilitat (GE), que 

representa la fracció de MO
R
 respecte a la MO

F
 [1]. Malgrat que sovint el GE s’expressa en forma de percentatge, en aquest 

capítol l’utilitzarem en la seva expressió unitària, com un índex que pot prendre valors entre 0 (gens de MO
R
, MO

R 
= 0) i 1 (tot és 

MO
R
, MO

R 
= 1). Els continguts de MO

L
, MO

R
 i MO

F
 s’expressen en g kg-1 de fang sec. El GE és un índex que no porta unitats. 

Vegeu, al fi nal d’aquest apartat, la llista d’acrònims i les unitats en què són utilitzats (taula 17).

L’objectiu principal d’una esmena orgànica és incrementar el contingut de matèria orgànica del sòl i, de manera particular, el 

contingut de matèria orgànica estable o recalcitrant. La dinàmica dels nutrients i les característiques del sòl esmenat seran 

molt diferents segons si l’esmena es fa amb un fang on predomini la MO
R
 o bé la MO

L
, és a dir, si es duu a terme amb un 

fang que tingui un GE alt o baix, respectivament. Alguns riscos ambientals associats a l’ús de fangs de depuradora, com la 

sobrefertilització, la salinització o l’increment en la quantitat i biodisponibilitat d’elements i substàncies potencialment tòxiques, 

apareixen sovint correlacionats amb la quantitat de MO
L
 que s’incorpora al sòl. Amb l’objectiu de reduir aquests riscos, la 

quantitat de matèria orgànica làbil que s’incorpori al sòl o substrats per a la restauració no podrà superar en cap cas els 5 g 

de MO
L
 per kg de terra fi na continguda al substrat mineral a esmenar. Dit d’una altra manera, mai no incorporarem al sòl més 

d’un 0,5% de matèria orgànica làbil (sobre terra fi na).

6.2.3 Desenvolupament del càlcul   

Atès que la proporció de matèria orgànica làbil (MO
L
) que incorporarem al sòl amb els fangs de depuradora no podrà superar 

els 5 g kg-1 de terra fi na a l’estèril, la proporció de matèria orgànica resistent (MO
R
) i total (MO

F
), i, per tant, de fangs que podrem 

incorporar al sòl, estarà determinada pel seu grau d’estabilitat. A partir de l’expressió [1] i aïllant el terme MO
R
, podem conèixer 

la proporció de matèria orgànica recalcitrant (MO
R
) d’un fang si en coneixem la proporció de matèria orgànica làbil (MO

L
) i 

el seu grau d’estabilitat (GE) [2]. Si 5 g kg-1 és la quantitat màxima de matèria orgànica làbil (MO
L
) que podem incorporar al 

sòl, l’aportació de matèria orgànica recalcitrant (AMO
R
) i de matèria orgànica total dels fangs (AMO

F
) que hi incorporarem es 

determina mitjançant les expressions [3] i [4], respectivament. Com més alt sigui el grau d’estabilitat (GE) del fang, major és la 

quantitat de matèria orgànica que s’incorporarà al sòl. Així, per exemple, per a un fang que presenti un GE de 0,3, la quantitat 

Taula 13. 
Valors límit a considerar en el càlcul de la dosificació dels fangs i de la superfície a restaurar.

Paràmetre                                                         Unitats                                       Valor

Mg ha-1*

Vfang : Vsubstrat

g kg-1 terra fina

mg kg-1 terra fina

m

ha any-1

Proporció màxima de fangs (pes sec)

Proporció màxima de fangs (volum en fresc)

Dosi màxima de matèria orgànica làbil (pes sec)

Concentració màxima de metalls pesats al sòl esmenat

Gruix màxim de substrats esmenats a aplicar

Superfície màxima anual a restaurar amb fangs

50

1 : 10

5

Límits esborrany UE

0,4

2

* Mg ha-1= tones /ha

GE =
MO

R

MO
F

MO
R

MO
R  

+  MO
L 

=[1]
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màxima de matèria orgànica que podrem afegir al sòl serà de 7,14 g per cada kg de terra fi na, mentre que aquesta quantitat 

augmentarà fi ns a 9,09 g kg-1 si el grau d’estabilitat és de 0,45. La fi gura 14 il·lustra com els fangs amb majors GE permeten 

una aportació major de matèria orgànica al sòl, malgrat que la quantitat de matèria orgànica làbil aportada és sempre la 

mateixa.

L’expressió [4] és en si mateixa la dosifi cació de fangs, ja que indica la quantitat de matèria orgànica total que aportarem a 

l’estèril, tot i que en unes unitats encara poc pràctiques (g de matèria orgànica total de fangs per cada kg de terra fi na de 

l’estèril). Per expressar la quantitat de matèria orgànica que incorporem al sòl en termes més manejables de dosifi cació de 

fangs (Mg ha-1), necessitem saber algunes dades més sobre les terres o l’estèril que volem esmenar i sobre els fangs de 

depuradora que utilitzarem.

De l’estèril, necessitem conèixer-ne la densitat aparent (DA
E
) i el contingut de terra fi na (TF). Del fang, necessitarem saber el 

contingut total de matèria orgànica (MO
F
) i el contingut de matèria seca (MS).

En primer lloc, cal calcular la quantitat de terra fi na que conté l’estèril que volem esmenar. Atès el gruix (G) de la capa d’estèril 

que volem col·locar sobre la zona a restaurar, que no superarà els 0,4 m, el volum d’estèril que necessitarem per a una ha 

Figura 14. Variació de la quantitat de matèria orgànica aportada amb els fangs segons el seu grau 

d’estabilitat (GE). Noteu que la quantitat de matèria orgànica làbil (MO
L
) és sempre constant (5 g kg-

1), mentre que l’aportació de matèria orgànica recalcitrant (MO
R

) augmenta amb el grau d’estabilitat 

(GE). Observeu que quan el GE pren un valor de 0,5, aportem al sòl tanta quantitat de MO
L
 com de 

MO
R 

.

MO
R
 =

MO
L 
· GE

1 - GE
[2] (g MO

R
 kg-1 fang sec)

AMO
R
 =

5
 
· GE

1 - GE
[3] (g MO

R
 kg-1 terra fi na)

AMO
F
 =

5
 
· GE

1 - GE
[4] (g MO

F
 kg-1 terra fi na)MO

L   
+  MO

R  
=  5 +
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(V) es pot calcular segons l’expressió [5]. Un cop conegut el volum d’estèril a esmenar, en podem determinar la massa si en 

coneixem la densitat aparent (DA
E
), segons [6]. Finalment, la massa de terra fi na que contindrà la capa d’estèril (MTF) es pot 

calcular segons [7].

Per exemple, per restaurar una zona d’una pedrera amb una capa de 30 cm d’un estèril que té una densitat d’1,5 Mg m-3 i 

una proporció de terra fi na de 500 g kg-1, el volum d’estèril a esmenar serà de 3.000 m3 ha-1, cosa que representa una massa 

total de 4.500 Mg ha-1, amb una massa de terra fi na de 2.250 Mg ha-1.

Sobre la quantitat de terra fi na calculada segons l’expressió [7] farem l’aportació de matèria orgànica (AMO
F
) procedent dels 

fangs calculada segons l’expressió [4]. Podem calcular aquesta aportació en termes de dosi de MO
F
 per unitat de superfície 

(AMO) segons l’expressió [8].

Continuant l’exemple anterior, la quantitat de matèria orgànica que podrem incorporar al nostre estèril que té una densitat 

d’1,5 Mg m-3 i un contingut de terra fi na de 500 g kg-1 utilitzant un fang que presenti un grau d’estabilitat de 0,3 serà de 16,07 

Mg ha-1. En canvi, si el grau d’estabilitat és de 0,45, aquesta quantitat serà de 20,46 Mg ha-1.

Finalment, podem calcular la quantitat de fangs a aportar a l’estèril, expressats com a  matèria seca (AF
MS

), si coneixem la 

quantitat de matèria orgànica total que tenen els fangs (MO
F
), segons [9]. Aquesta quantitat es pot expressar com a matèria 

fresca (AF
MF

) segons [10].

En el nostre exemple, si el contingut de matèria orgànica dels fangs és de 600 g kg-1 i la proporció de matèria seca de 200 g 

kg-1, podrem aportar 26,79 Mg ha-1 de fangs en matèria seca si el GE és de 0,3  (133,92 Mg ha-1 en humit). Per contra, si el 

GE és de 0,45, en podrem aportar fi ns a 34,09 Mg ha-1 en matèria seca (170,45 Mg ha-1 en humit).

Als efectes pràctics, és útil conèixer les proporcions volumètriques d’estèril i de fangs que cal mesclar per assolir l’aportació 

de matèria orgànica desitjada. Hem calculat prèviament el volum de terra o d’estèril que necessitarem segons l’expressió [5]. 

Quant al volum de fangs (AF
V
), el podem calcular si en coneixem l’aportació (AF

MF
) i la densitat aparent (DA

F
); tots dos valors 

fan referència a matèria fresca, que és el que realment mesclarem amb l’estèril [11].

En el nostre cas, i per a un fang que tingui un GE de 0,45 i una densitat aparent en fresc d’1,15 Mg m-3, ja hem vist que la 

quantitat de fang aplicable seria de 34,09 Mg ha-1 en matèria seca, que correspon a 170,45 Mg ha-1 en matèria fresca i a 

148,22 m3 ha-1 en volum.

V = G · 104[5] (m3 estèril ha-1)

ME = V · DA
E  

= G · DA
E
 104

 
[6] (Mg estèril ha-1)

MTF = ME · TF  · 10-3

  
= G · DA

E
 · TF  · 10[7] (Mg terra fi na ha-1)

AMO = MTF · AMO
F
· 10-3 = G · DA

E 
· TF ·[8]

5
 
· GE

1 - GE
5 + ·10-2  (Mg MO

F
 ha-1)

AF
MS 

 = AMO · [9]
5

 
· GE

1 - GE
 (Mg fang sec ha-1)

1

MO
F

· 10-3 = G · DA
E 
· TF · 5 +

1

MO
F

· · 10

AF
V 
 = AF

MF
 · [11]

5
 
· GE

1 - GE
 (m3 fang fresc ha-1)

1

DA
F

= G · DA
E 
· TF · 5 +

1

MO
F

· · 104

1

MS
·

1

DA
F

·

AF
MF 

 = AF
MS

 · [10]
5

 
· GE

1 - GE
 (Mg fang fresc ha-1)

1

MS
· 103 = G · DA

E 
· TF · 5 +

1

MO
F

· · 104

1

MS
·
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Així doncs, la proporció de mescla seria de 148,22 m3 de fangs per 3.000 m3 d’estèril, o, el que és el mateix, una proporció 

volumètrica d’1:20. Es a dir, per aconseguir una mescla d’estèril esmenat amb la dosifi cació màxima de fangs prevista caldria 

mesclar 1 volum de fang fresc per cada 20 volums d’estèril.

Per tant, per poder establir la dosifi cació adequada de fangs, necessitem saber les característiques dels fangs i de l’estèril que 

es presenten a la taula 14. Per aplicar les expressions desenvolupades en aquest apartat i resumides a la taula 15, cal que els 

diferents paràmetres referents als fangs i a l’estèril estiguin en les unitats indicades a la taula 14.

Amb aquestes dades podem calcular les quantitats de fangs necessàries per a l’esmena aplicant les fórmules resumides a la 

taula 15.

La taula 16 presenta les dosifi cacions resultants de l’aplicació del protocol de càlcul explicat per a diferents graus d’estabilitat 

i continguts en terra fi na. La resta de paràmetres s’han fi xat en els valors següents: DA
E 
= 1,5  Mg m-3, DA

F
 = 1 Mg m-3

, 
 MO

F
 

= 600 g kg-1, MS = 200 g kg-1, G = 0,3 m. Es remarquen en vermell les dosifi cacions que sobrepassen la dosi màxima de 50 

Mg ha-1, i que, per tant, s’haurien de rebaixar fi ns a aquesta dosi.

Densitat aparent en fresc (DAF)

Proporció de matèria orgànica (MOF) 

Grau d’estabilitat (GE)

Proporció de matèria seca (MS)

Taula 14. 
Dades sobre els fangs i l’estèril necessàries per al desenvolupament del càlcul.

Paràmetre                              Unitats*                        Paràmetre                      Unitats*

Dades dels fangs                                                      Dades de l’estèril

Mg m-3

g kg-1

-

g kg-1

Mg m-3

g kg-1

m3

Densitat aparent (DAE)

Proporció de terra fina (TF)

Volum total necessari

*1 Mg = 103 kg = 1 tona

Taula 15. 
Resum dels principals càlculs necessaris per a l’esmena del contingut de matèria orgànica de l’estèril. El gruix de la capa d’estèril esmenat 
que aplicarem a les àrees restaurades no podrà superar els 0,4 m.

Paràmetre                  Unitats      Pas                                       Procediment de càlcul

m3 ha-1

Mg ha-1

Mg ha-1

m3 ha-1

Volum d’estèril (V)

Aportació de fangs 
en matèria seca (AFMS)

Aportació de fangs en matèria 
fresca, (AFMF)

Volum de fang fresc 
a aplicar (AFV)

[5] 

[9] 

[10] 

[11]

V = G ·10 4

AFMS  =  
5  · GE

1 - GE
G · DAE · TF · 5 +

1

MOF

· · 10

5 · GE

1 - GE
AFMF = G · DAE · TF · 5 +

1

MOF

· · 104
1

MS
·

5 · GE

1 - GE
= G · DAE · TF · 5 +

1

MOF

· · 104
1

MS
·

1

DAF

·AFV
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200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

0,3

10,71

16,07

21,43

26,79

32,14

37,50

42,86

48,21

53,57

0,4

12,50

18,75

25,00

31,25

37,50

43,75

50,00

56,25

62,50

0,5

15,00

22,50

30,00

37,50

45,00

52,50

60,00

67,50

75,00

0,6

18,75

28,13

37,50

46,88

56,25

65,63

75,00

84,38

93,75

0,7

25,00

37,50

50,00

62,50

75,00

87,50

100,00

112,50

125,00

0,8

37,50

56,25

75,00

93,75

112,50

131,25

150,00

168,75

187,50

Taula 16. 
Exemples de dosificacions màximes de fangs de depuradora (Mg ha-1) segons el grau d’estabilitat (GE) i el contingut en terra fina (TE) 
dels materials a esmenar. S’exclouen les dosificacions superiors a 50 Mg ha-1.

GE

TF
 (g

 k
g-1

)

Taula 17. 
Sigles utilitzades.

Sigla                                                                Significat                                                                           Unitats

Aportació de fangs, en matèria fresca

Aportació de fangs, en matèria seca

Aportació de fangs, en volum de matèria fresca

Aportació de matèria orgànica dels fangs, per superfície

Aportació de matèria orgànica dels fangs, per kg de terra fina

Aportació de matèria orgànica recalcitrant, per kg de terra fina

Densitat aparent de l’estèril

Densitat aparent dels fangs, en fresc

Gruix de la capa d’estèril que volem col·locar sobre el terreny

Grau d’estabilitat de la matèria orgànica

Massa de la capa d’estèril que volem col·locar sobre el terreny

Proporció de matèria orgànica que tenen els fangs

Matèria orgànica làbil

Matèria orgànica recalcitrant

Proporció de matèria seca dels fangs 

Massa de terra fina a la capa d’estèril que volem col·locar sobre el terreny

Proporció de terra fina a l’estèril

Volum de la capa d’estèril que volem col·locar sobre el terreny

AFMF

AFMS

AFV

AMO

AMOF

AMOR

DAE

DAF

G

GE

ME

MOF

MOL

MOR

MS

MTF

TF

V

Mg ha-1

Mg ha-1

m3 ha-1

Mg ha-1

g kg-1

g kg-1

Mg m-3

Mg m-3

m

-

Mg ha-1

g kg-1

g kg-1

g kg-1

g kg-1

Mg ha-1

g kg-1

m3 ha-1
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6.3 Quantitat total de fang necessària segons la superfície a restaurar 

Una vegada establerta la dosi màxima de fang a aplicar segons les característiques de la terra disponible i del fang, i, després 

de determinar el volum de mescla que cal preparar per recobrir la superfície objecte de restauració, podem calcular les 

tones de fang necessàries per a la restauració. Als efectes pràctics, no tindrem en compte el volum aportat pels fangs en la 

mescla, ja que l’excés que suposa serveix per compensar la compactació natural de les barreges de terra i fang una vegada 

aplicades. 

Exemple:

Es vol restaurar un sector d’una pedrera de calcària format per un talús de 30° amb una superfície de 2.000 m2 (dades 

mesurades sobre el terreny). Es proposa recobrir el talús amb una capa de 25 cm de terres fertilitzades amb fangs de 

depuradora urbana. 

Es disposa de 4.000 m
3 

de terra residual (l’anomenarem terra pobra) que procedeix del decapatge de la pedrera mateixa i que 

té les característiques següents: 

Càlcul de la quantitat total de fangs de depuradora necessaris per restaurar aquest sector.

Resolució:

Volum de terra necessari

No caldrà importar terres, ja que es disposa d’un volum molt superior al necessari per restaurar els 2.000 m2 del talús.

Aportació de fangs, en matèria seca (AFMS)

Com que el material de partida (terra pobre) presenta un contingut de matèria orgànica inferior al 2%, es pot esmenar amb 

fangs de depuradora per millorar-ne aquest contingut.

Taula 18. 
Característiques analítiques de la terra a esmenar amb fangs. *Aptitud 
segons l’esborrany de la UE. 

Paràmetre               Unitats                    Resultat 

—

kg m-3

g kg-1

g kg-1

mg kg-1

mg kg-1

mg kg-1

mg kg-1

mg kg-1

mg kg-1

mg kg-1

8,6

1.600

5

600

1,0

41,3

32,4

0,5

18,3

28,5

80,6

pH

Densitat apar.

Mat. orgànica

T. fina (<2 mm)

Cd

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Zn

APTE*

APTE*

APTE*

APTE*

APTE*

APTE*

APTE*

V = G · 104 = 0,25 m · 104 = 2.500 m3 ha-1
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Si es disposa d’uns fangs amb unes característiques com les que indica la taula 19, la dosi màxima de fangs a mesclar amb 

la terra pobra serà:

Aportació de fangs, en matèria fresca (AFMF)

Seguint el procediment de càlcul, la dosi en pes fresc de fangs a mesclar amb la terra pobra serà:

Per tant, la quantitat total de fangs a sol·licitar serà de: 

AF
MF

 · superfície a restaurar = 143,8 Mg ha-1 · 0,2 ha = 28,8 Mg.

  
Volum de fang fresc a aplicar (AFV)

5
 
· GE

1 - GE
AF

MS 
 = G·DA

E 
· TF · 5 +

1

MO
F

· · 10 = 0,25 · 1,6 · 600 ·
5

 
· 0,46

1 - 0,46
 5 +

1

644
· · 10 = 34,5 Mg ha-1

Taula 19. 
Característiques fisicoquímiques d’un fang deshidratat. Elaboració a 
partir de dades de l’ACA. *Aptitud segons l’esborrany UE. (1) Respec-
te al contingut de MO del fang.

Paràmetre               Unitats                     Resultat 

g kg-1

kg m-3

g kg-1

% (1)

g kg-1

mg kg-1

mg kg-1

mg kg-1

mg kg-1

mg kg-1

mg kg-1

mg kg-1

240

1.000

644

46

40,5

2,4

70

558

4,2

118

57,2

986

Matèria seca

Densitat aparent

Mat. orgànica

Grau. d’estab.

N-assim.

Cd

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Zn

APTE*

APTE*

APTE*

APTE*

APTE*

APTE*

APTE*

(humit)

1

MS
·

5
 
· GE

1 - GE
AF

MF 
 = G ·DA

E 
· TF · 5 +

1

MO
F

· · 104 = 0,25 ·1,6 · 600 ·
5

 
· 0,46

1 - 0,46
5 +

1

644
· · 104 

= 143,8 Mg ha

1

240
·

1

DA
F

1

MS
·

5
 
· GE

1 - GE
AF

V 
 = G ·DA

E 
· TF · 5 +

1

MO
F

· · 104 = ·



Fonaments i mètodes per la restauració d'activitats extractives amb sòls esmenats amb fangs de depuradora

-61

Com que la densitat aparent dels fangs és 1 Mg m-3, el volum i la massa de fangs a afegir coincideixen. 

Dosi volumètrica de fangs

AF
V 
 /  V = 143,8 m3 de fang fresc ha-1  / 2.500 m3 de terra ha-1 = 0,0572 = 1:17

Per tant, la dosi volumètrica no supera la dosi màxima d’1:10.

És recomanable donar uns marges de seguretat sufi cients, tenint en compte que els càlculs han estat basats a determinar la 

dosi màxima acceptable de fangs de depuradora.

Finalment, d’acord amb les anàlisis de metalls presents en fangs i terres, s’hauria de comprovar que no se superen els límits 

per a sòls fi xats en l’esborrany elaborat per la UE:

Concentració fi nal de metalls al sòl esmenat

La concentració fi nal de metalls equival a la suma del contingut inicial de metalls en la terra més l’aportació ocasionada per 

l’esmena amb fangs. Per al cas del Cd:

Concentració inicial de Cd a la terra = 1 mg de Cd per kg de TF

Quantitat de Cd afegida per kg de terra =  

(34.500 kg FS ha-1  x 2,4 mg de Cd per kg FS) /( 2.500 m3 de terra ha-1 x 1600 kg de terra·m3 x 60% de TF a la terra) = 0,03 

mg de Cd afegits per kg de TF

Concentració fi nal de Cd = 1 mg kg-1 + 0,03 mg kg-1 = 1,03 mg de Cd/kg de TF

Si repetim els càlculs per a tots els metalls, el resultat és el que mostra la taula 20, on podem observar que en cap cas se 

sobrepassen els límits de metalls en sòls fi xats per l’esborrany de la UE:

5
 
· 0,46

1 - 0,46
5 +

1

644
· · 104 = 143,78  m3 ha-1

1

240
·

1

1
·= 0,25 ·1,6 ·600 ·

Taula 20. 
Concentracions finals de metalls a la terra esmenada amb fangs. *Aplicabili-
tat segons l’esborrany de la UE. 

Paràmetre               Unitats                       Estimació 

mg kg-1

mg kg-1

mg kg-1

mg kg-1

mg kg-1

mg kg-1

mg kg-1

1,03 APLICABLE*

42,21 APLICABLE*

39,67 APLICABLE*

0,55 APLICABLE*

19,84 APLICABLE*

29,24 APLICABLE*

93,44 APLICABLE*

Cd

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Zn
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6.4 Procediments de mescla de la terra amb el fang 

És molt important que els fangs quedin ben barrejats amb la terra abans de ser disposats sobre el terreny. Com millor sigui la 

mescla, més uniforme i ràpida serà la revegetació, menys problemes de manipulació hi haurà, etc. Cal evitar cúmuls puntuals 

de fangs que podrien ser focus de contaminació. A la majoria d’explotacions, es pot utilitzar sense problemes la maquinària 

disponible per preparar aquestes barreges sense necessitat de fer-hi cap adaptació.

 

Descriurem a continuació tres procediments senzills per preparar les barreges de terra amb el fang que poden ser escollits per 

cada empresa explotadora segons les característiques de la pedrera mateixa, la maquinària disponible, l’accessibilitat a l’espai 

de treball, l’extensió del terreny per realitzar les mescles, etc. En tots els casos, però, s’evitarà la manipulació del fang en zones 

sense ventilació, i es prioritzaran els treballs a la intempèrie. També s’haurà de netejar la maquinària que hagi estat en contacte 

amb els fangs o les mescles fangs-terra per eliminar-ne possibles restes de fangs que hagin pogut quedar-hi enganxades.

6.4.1 Barreja prèvia 

Anomenem així el procediment que consisteix a mesclar directament el fang amb la terra abans del seu transport i distribució 

fi nal sobre el terreny a restaurar. Cal disposar d’una zona  de la pedrera, preferentment plana, que permeti emmagatzemar 

temporalment la terra i els fangs, que sigui accessible als camions que transportaran aquests materials, i que tingui prou 

espai per a la maniobra de tota la maquinària. Ha de ser un lloc no inundable que, en cas de pluja, no quedi enfangat, ja que 

difi cultaria el treball de les màquines. 

Els munts de terra i fang han d’estar molt propers per optimitzar el rendiment de les màquines. Per preparar la mescla, 

s’agafaran palades alternatives de terra i fang en la proporció volumètrica prèviament establerta. Si, per exemple, cal fer una 

barreja 1:10, és preferible prendre mitja palada de fang per cada cinc de terra, a una per cada deu. Quan la proporció de 

mescla és molt baixa, és preferible fer una mescla inicial més concentrada i després acabar d’afegir la resta de la terra. Per 

exemple, si la proporció de mescla és d’1:20, farem primer una mescla 1:10, preferiblement treballant amb mitges palades 

de fang tal com s’ha indicat anteriorment, per després acabar d’afegir-hi els 10 volums de terra que resten per arribar a la 

proporció d’1:20. D’aquesta manera, s’aconseguirà agilitar el procés de mescla i s’aconseguirà una mescla més homogènia. 

Les palades s’abocaran procurant estirar la descàrrega de manera que faciliti la mescla dels materials. La mescla es realitzarà 

capgirant els materials fi ns que en quedi una barreja homogènia. La mescla es pot apilar en un munt fi ns al moment del seu 

transport al lloc defi nitiu. 

Figura 15. Mescla de terra i fangs prèvia a la disposició sobre el terreny a restaurar. És un dels 

procediments més senzills que consisteix en agafar palades alternatives de terra i fang, respectant 

les proporcions calculades (Autor: J.M. Alcañiz, pedrera Turo de Montcada, Lafarge-Asland).
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És convenient deixar la barreja uns dies en repòs (de 5 a 10 dies), així la terra absorbeix l’excés d’humitat dels fangs de manera 

que tendeix a equilibrar-se la humitat de la mescla. Això facilita la manipulació posterior i contribueix a millorar l’homogeneïtat 

de la barreja.

Una variant d’aquest procediment consisteix a aprofi tar un marge o talús per descarregar alternativament la terra i els fangs. El 

talús ha de tenir bon accés per la part superior i per la base, amb un desnivell mínim de 5 metres i un pendent superior als 30°. 

No s’haurien d’ocupar més de 300 m2 de talús en aquesta operació. Primer es descarregaran un parell de camions de terra 

per la part alta del talús. A continuació, i sempre sobre terra, un camió de fangs procurant mantenir la proporció  establerta 

de terra i fang. La terra, en la descàrrega, ha de quedar repartida en el talús. Els fangs tendeixen a lliscar pel pendent, de 

manera que queden escampats sobre la terra. La pala excavadora se situa a la base del talús i va remenant la terra i els fangs 

que hi cauen. Un cop mesclats, la mateixa pala apila la barreja. Aquest procediment necessita menys espai que el descrit 

anteriorment i estalvia temps de pala. És un mètode recomanable quan la mescla es fa en el moment de rebre els fangs i 

quan el subministrament dels fangs té continuïtat en un interval de temps curt (pocs dies) de manera que no obligui a tenir la 

pala mescladora parada. Si el subministrament de fangs és més lent, és preferible abassegar-los prèviament per optimitzar la 

utilització de la maquinària. 

En qualsevol cas, els fangs no han d’estar més de 5 dies a la pedrera sense ser barrejats amb la terra.

6.4.2 Mescla en llit de terra 

Si es disposa d’una zona plana àmplia i ja s’ha recollit tota la terra necessària per a la restauració d’una determinada superfície, 

una bona manera de rebre els fangs que en facilita la mescla és la preparació d’un llit de terra. 

Tota la terra es diposita en una zona plana, procurant que els camions estirin la descàrrega. Després, amb una pala o una 

anivelladora, s’aplana la terra de manera que quedi una capa uniforme d’uns 40 o 50 cm de gruix. Aquesta operació s’ha de 

realitzar en temps sec per evitar la formació de fang i una compactació excessiva. Sobre aquest llit de terra, descarregaran els 

camions de fangs de depuradora procurant que quedin ben repartits i evitant que se sobreposin dues descàrregues. Es pot 

Figura 16. Mescla de terra i fangs aprofi tant un desnivell natural del terreny. Els camions descarreguen 

la terra i els fangs a la part superior, en les proporcions adients. La pala els mescla i els empeny cap 

al talús on s’acabaran de barrejar. Posteriorment, la mateixa pala recollirà les mescles per la part 

baixa, s’acabaran de barrejar i es transportaran fi ns al lloc defi nitiu (autor: J. M. Alcañiz, pedrera La 

República, AMSA, Palol de Revardit).
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deixar passar uns dies (3 o 4) perquè la terra absorbeixi l’excés d’humitat dels fangs i faciliti l’operació posterior de mescla. En 

cas de pluja, la capa de terra retindrà els lixiviats que es puguin produir. 

A continuació, amb una pala excavadora es mesclaran els fangs amb la terra recollint-la per la base del llit i capgirant-la sobre 

els fangs. Es repetirà l’operació un parell de vegades per obtenir-ne una bona barreja que s’apilarà o es carregarà en un camió 

per transportar-la al lloc que s’hagi de restaurar. 

Aquest procediment estalvia temps de maquinària, ja que la pala mescladora no ha d’anar a buscar alternativament la terra i el 

fang. Requereix, però, més superfície per preparar les mescles i és més difícil de calcular correctament la proporció de fangs 

i terra. En aquest cas, és important que el gruix del llit de terra sigui conegut i uniforme, de manera que sapiguem la quantitat 

total de terra que mesclarem amb els fangs. Els fangs han de quedar ben distribuïts sobre el llit de terra i les quantitats 

aportades no han de superar les previstes segons les característiques del sòl. 

6.4.3 Aplicació directa i mescla sobre el terreny 

Aquest procediment s’utilitza en aplicacions agrícoles de fangs. Per tant, queda restringit a terrenys poc inclinats, amb sufi cient 

gruix de terra, poc pedregosos i accessibles a la maquinària agrícola. 

Els fangs s’escampen amb un remolc escampador de fems o maquinària similar, de manera que quedin ben repartits sobre 

la superfície del terreny. Just després d’aplicar els fangs, cal llaurar el terreny per incorporar-los al sòl i així reduir-ne les males 

olors i les pèrdues de nutrients. És important que quedin ben integrats en el sòl, per la qual cosa es recomana fer un parell de 

llaurades creuades o, si la pedregositat del terreny ho permet, passar-hi una fresadora. Per a aquest tipus d’aplicació, cal que 

el terreny no estigui gaire humit. 

Figura 17. Una bona manera d’emmagatzemar temporalment els fangs en una pedrera és dipositar-los sobre un llit de terra o de materials 

estèrils que absorbiran una part de la humitat dels fangs. Després, es poden barrejar directament (autor: J. M. Alcañiz).
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6.5 Transport de les terres adobades i disposició fi nal sobre el terreny 

Llevat del darrer procediment explicat, les mescles de terra i fang han de ser transportades al lloc de disposició fi nal. Cal 

preveure l’accés a les zones a restaurar tenint en compte els vehicles disponibles, sobretot en talussos i terraplens, establir un 

ordre de col·locació de les terres i començar, sempre que sigui possible, per les parts més altes i allunyades de manera que 

la maquinària no hagi de circular per damunt de les parts ja restaurades. 

Les operacions de càrrega de les mescles de terra i fang i el transport al lloc defi nitiu ajuden a millorar la mescla dels materials 

i, per tant, a aconseguir un substrat més homogeni. Cal evitar, però, la compactació de les terres per apilament excessiu o 

per massa humitat. 

Convé repartir la terra en un gruix uniforme i procurar que no quedin clapes sense substrat ni acumulacions de gruix excessiu. 

En molts casos, la descàrrega directa de camions deixarà irregularitats que caldrà corregir acabant d’escampar el material 

amb una màquina lleugera que no compacti el sòl. Si la inclinació del terreny ho permet, es pot utilitzar maquinària agrícola. En 

talussos, la distribució és més difícil. En aquest cas, poden ser útils les excavadores de braç llarg i les giratòries. 

6.6 Refi natge manual 

En la majoria de restauracions, es pot aconseguir una bona distribució de la mescla sobre el terreny amb la maquinària 

de l’explotació mateixa. Només si hi ha d’haver una superfície molt uniforme, per exemple en el cas d’enjardinar una zona 

d’especial interès, caldrà fer un refi natge manual abans de la sembra. En aquesta situació, pot ser necessari garbellar la 

mescla de terra i fangs per eliminar-ne les pedres de més de 5 cm abans d’escampar-la sobre el terreny. 

La correcció de petites irregularitats en la distribució del substrat es pot fer també simultàniament a la plantació d’arbres 

i arbustos, sempre que aquesta operació es faci abans de la sembra d’herbàcies. Convé tenir present, però, que un 

anivellament molt accentuat de les àrees restaurades pot donar-hi un aire d’artifi cialitat que no concordi amb el paisatge 

natural circumdant.

És important, però, que les persones no estiguin en contacte directe amb la mescla fang-terres fi ns tres mesos després 

d’haver-la estesa sobre el talús. En cas que s’hagin de realitzar labors manuals a la zona on s’ha fet l’estesa, s’utilitzaran 

les mesures de protecció pertinents, guants i botes, i s’evitarà menjar, fumar o beure mentre s’estiguin realitzant aquestes 

tasques.

6.7 Assentament del sòl 

Les terres, una vegada disposades sobre el terreny, sofreixen un procés natural de lleugera compactació per efecte de la 

gravetat i de les pluges que s’anomena assentament. També, els terrossos que queden en superfície tendeixen a disgregar-

se per efecte dels canvis d’humitat de la terra i, segons els casos, per acció del glaç-desglaç. Tots aquests processos 

contribueixen a uniformitzar i a donar més cohesió a la capa de sòl. 

El sòl restaurat és força vulnerable a l’erosió durant els dos o tres primers mesos en què roman nu. Per això, convé haver 

previst una xarxa de drenatge que no concentri l’aigua sobre aquestes àrees i eviti la formació de xaragalls. És aconsellable 

construir bermes o terrasses en talussos que tinguin més de 8 m de desnivell per regular-hi la circulació de l’aigua pluvial. 

Els sòls esmenats amb fangs de depuradora són més resistents a l’erosió laminar que els no tractats, però difícilment podran 

resistir l’erosió concentrada en xaragalls. En aquest cas, els sediments erosionats contindran partícules de fangs que, per 

tant, poden contaminar els indrets on s’han dipositat. En cas que sigui necessari, cal preveure la recollida dels sediments 

transportats i el seu retorn a la superfície restaurada.
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7. Revegetació 

Les terres esmenades amb fangs de depuradora faciliten el desenvolupament ràpid de la vegetació, fet que les fa recomanables 

per restaurar talussos de fort pendent (> 30º) o substrats vulnerables a l’erosió. És a dir, quan la prioritat és controlar l’erosió, 

cal que el sòl sigui prou fèrtil per afavorir un ràpid recobriment vegetal, i, en aquest cas, els fangs de depuradora poden ser 

una bona alternativa per adobar les terres. 

Si el que es vol és aconseguir una vegetació més semblant a la natural, en llocs on la infl uència humana és reduïda, llavors 

pot ser preferible no fertilitzar el substrat, fer-ho amb adobs orgànics més estabilitats com fems o compost d’origen vegetal, 

o aplicar-hi dosis menors de fangs.  

En diverses experiències de restauració realitzades els darrers 15 anys, s’ha pogut constatar que hi ha un major recobriment 

i producció vegetal en les zones adobades amb fangs en relació amb les equivalents no fertilitzades. Per contra, la riquesa 

fl orística i la presència de plantes arbustives és menor, fet que es pot explicar per la ràpida ocupació de l’espai a les zones 

fertilitzades que hi retarda l’entrada de les espècies característiques de fases més avançades de la successió vegetal. A les 

zones fertilitzades (amb fangs de depuradora o d’altres adobs) abunden les plantes anomenades ruderals, típiques de sòls 

rics en nutrients, si be progressivament són substituïdes per altres espècies herbàcies. 

Les plantacions de pi blanc (Pinus halepensis), un dels arbres més utilitzats en repoblacions a la zona mediterrània, responen 

molt bé en sòls fertilitzats amb dosis moderades de fangs de depuradora, però cal evitar que els plançons quedin ofegats per 

les plantes herbàcies en els tres primers anys del seu creixement.  

La preparació del sòl o substrat per a la restauració és tan important com la selecció de plantes a sembrar o a introduir 

mitjançant plantacions. De poc serveix invertir en la compra de plantes de viver o en hidrosembres si el sòl restaurat és massa 

prim o defi cient en nutrients, ja que moltes plantes moriran. En canvi, si el terreny ha estat adobat de manera equilibrada i hi 

ha prou gruix de sòl, el banc de llavors de les terres mateixes juntament amb les que arriben dels voltants pot ser sufi cient per 

a la revegetació, si bé és un aspecte que cal controlar. Cal aprofi tar la capacitat de revegetació natural a partir del banc de 

llavors de la terra mateixa i de la colonització procedent de les plantes de les rodalies. Si les condicions climatològiques són 

favorables, el substrat és de bona qualitat i hi ha àrees properes on la vegetació ja està ben desenvolupada, es pot esperar 

uns dos o tres mesos a prendre la decisió de com i quan revegetar. Si hi ha una colonització natural, aquest període de temps 

és sufi cient per avaluar-la. 

De tota manera, la revegetació natural pot ser massa lenta en zones de clima àrid, en terrenys de fort pendent vulnerables a 

l’erosió i en substrats pobres en nutrients o que no tinguin un banc de llavors sufi cient. En aquestes situacions, caldrà afavorir 

la instal·lació de les plantes mitjançant sembres i plantacions.

 

No s’ha de considerar el reg una operació habitual en la restauració de pedreres, ja que mantindria artifi cialment la vegetació 

de manera que, quan es deixés de regar, la coberta vegetal podria desaparèixer. Pot ser necessari en les primeres etapes de 

la revegetació per mantenir vius els plançons en moments de forta sequera, però és preferible seleccionar les plantes més 

adaptades a cada ambient i considerar el reg només una ajuda excepcional per accelerar la germinació o per mantenir vius els 

individus plantats fi ns que hagin arrelat, especialment durant el primer estiu. En cas que s’opti per fer-hi regs de suport, és molt 

important que se suprimeixin progressivament i no de cop, a mesura que la vegetació va arrelant i colonitzant la superfície. 

En algunes restauracions, la sembra d’herbàcies es planteja com una coberta vegetal temporal per protegir zones erosionables 

fi ns que la vegetació natural o els arbres plantats hagin arrelat. És recomanable sembrar els talussos, sobretot els de més de 

30°, i de manera particular amb substrats com ara margues, llims o sorres, que són molt vulnerables a l’erosió.
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7.1 Sembres 

Els sòls adobats amb fangs de depuradora són rics en nutrients, especialment nitrogen, fòsfor i oligoelements, de manera 

que afavoreixen el desenvolupament de plantes ruderals i nitròfi les, és a dir, les que viuen en sòls molt ben femats. Aquestes 

plantes solen ser abundants els primers anys i són substituïdes progressivament per altres espècies herbàcies, sobretot 

gramínies i compostes. Per tant, han de ser considerades una etapa transitòria en què la principal funció és la protecció del sòl 

contra l’erosió. Per la relativa riquesa inicial en nitrogen d’aquests sòls adobats amb fangs, les lleguminoses competeixen amb 

desavantatge amb les gramínies i plantes ruderals, de manera que és preferible no sembrar-les o sembrar-les en una proporció 

baixa. Si el clima ho permet, gramínies com el raigràs, la festuca, el gram i el dàctil  es desenvolupen fàcilment i absorbeixen 

els nitrats i d’altres nutrients abundants en sòls adobats amb fangs de depuradora.

Figura 18. La recuperació de la vegetació a les zones restaurades amb fangs de depuradora sol ser ràpida (autor: V. Carabassa, pedrera 

Montlleó, Castellgalí). 

Figura 19. A les zones restaurades amb terres adobades amb fangs creixen sovint plantes ruderals 

i fi ns i tot tomateres el primer any, a causa de les llavors presents en les terres i els fangs. Després, 

seran substituïdes progressivament per les plantes espontànies de cada zona (autor: J. M. Alcañiz).
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La taula 21 presenta una selecció de plantes que poden ser emprades com a coberta de protecció ràpida. La selecció 

dependrà de les condicions climàtiques de la zona i de la disponibilitat de llavors comercials. També és molt recomanable 

sembrar barreges de 3 o 4 plantes que s’adaptin a un rang més ampli de condicions ambientals, fet que ajuda a adaptar la 

revegetació a les condicions climàtiques variables del nostre país. La densitat de sembra depèn de les condicions del terreny, 

tipus de planta i recobriment vegetal esperat. Les densitats habituals oscil·len entre 200 i 350 kg ha-1 de mescles de llavors. 

Hi ha diferents mescles comercials de llavors adaptades a diversos ambients. Cal evitar les sembres a fi nals de primavera i 

durant l’estiu, ja que la sequera estival sol provocar la mort de les llavors que puguin germinar. 

La sembra a mà és indicada en la majoria de casos llevat dels talussos de més de 35° i altres superfícies de difícil accés. En 

aquestes situacions, és preferible la hidrosembra amb un aglomerant que fi xi les llavors al terreny. A les zones restaurades amb 

fangs de depuradora no s’han d’incorporar adobs minerals en el procés d’hidrosembra.

7.2 Plantació d’arbres i arbusts 

La colonització de la vegetació arbustiva i arbòria de manera natural pot ser un procés molt lent, per la qual cosa es recomana 

introduir algunes espècies per plantació. La selecció de les espècies s’ha de fer tenint en compte que siguin pròpies de la 

zona i resistents a les condicions ambientals dels llocs recentment restaurats. La taula 22 indica algunes espècies arbustives i 

arbòries que s’ha observat que es poden desenvolupar en pedreres de la zona mediterrània. És recomanable demanar consell 

sobre quines espècies són les més indicades i quines poden donar millor resultats en la repoblació. 

Gramínies

Lolium perenne

Lolium multiflorum

Lolium rigidum

Dactylis glomerata

Cynodon dactylon

Bromus inermis

Agropyron cristatum

Festuca arundinacea

Hordeum vulgare 

Lleguminoses

Onobrychis sativa

Psoralea bituminosa

Lotus corniculatus

Medicago sativa 

Rosàcies

Sanguisorba minor

Taula 21. 
Algunes plantes herbàcies que poden ser utilitzades com a coberta vegetal de creixement ràpid en zones restaurades amb fangs 
de depuradora.

gran consum de nitrats

varietat d’ambients

ambients secs

varietat d’ambients

bona retenció del sòl

resistent a la sequera 

cultivada

resistent a la sequera

ambients humits, cultivada, 
resistent a les sals

terrenys pobres

prats secs

prats i pastures

cultivada, persistent

erms

15-25

15-25

15-20

10-20

5-10

15-20

5-10

20-25

40-45

10-20

10-15

25-30

3-4

10-20

raigràs anglès, margall

raigràs italià

margall dret

dàctil

gram

bromus

--

festuca

ordi

trepadella

trèvol pudent

--

alfals, userda

pimpinella

Espècie Característiques             Nom vulgar Densitat de 
sembra (g m-2)
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En zones restaurades amb fangs de depuradora, convé utilitzar tubs protectors per als plançons, col·locar una capa de pedres 

al voltant del plançó o aclarir la vegetació herbàcia al voltant del clot de plantació per reduir la competència que generen les 

espècies herbàcies mentre els arbres i arbusts no han assolit prou talla per evitar que siguin ofegats per aquestes. Pràcticament 

totes aquestes plantes són sensibles a la salinitat i es poden veure perjudicades per l’augment que produeix la mineralització 

dels fangs en els sòls adobats. Alzines, llentiscles i garrics acostumem a presentar unes mortalitats elevades després de la 

plantació, de manera que cal tenir en compte la reposició de les baixes. Una opció a valorar per evitar la competència del dens 

recobriment herbaci just després de la reposició del sòl adobat consisteix a deixar passar dos o tres anys fi ns a la plantació.

7.3 Control i protecció de la revegetació 

En talussos de fort pendent, els moments més delicats són els primers mesos fi ns que la vegetació herbàcia ja ha arrelat i 

pot protegir el terreny de l’erosió. Cal controlar la germinació de les plantes i corregir possibles clapes nues. És convenient 

preveure regs de suport durant el primer estiu posterior a la plantació per millorar la supervivència dels plançons. També cal 

reposar les plantes llenyoses mortes durant els primers anys i mentre dura el període de garantia, però s’ha d’evitar malmetre 

la zona restaurada amb maquinària. La reposició dels individus morts és una operació necessària en la majoria de repoblacions 

que es fan a les activitats extractives.

En zones de relleu més suau, pot ser recomanable no fer sembres gaire denses o deixar clapes per permetre la colonització 

natural de plantes autòctones. Cal evitar la pastura a les zones recentment revegetades per protegir els plançons d’arbres i 

arbusts, evitar la compactació del sòl pel trepig i assegurar el retorn al sòl de la matèria orgànica produïda.

Dorycnium pentaphyllum

Santolina chamaecyparissus

Rosmarinus officinalis

Pistacia lentiscus

Quercus coccifera

Taula 22. 
Llista d’algunes espècies arbustives i arbòries d’interès en la restauració d’activitats extractives, especialment seleccionades 
per a la zona de clima mediterrani.

Nom científic                         Nom comú                     Nom científic                      Nom comú

socarrell

espernallac

romaní

llentiscle

garric

Arbustives                                                                  Arbòries

Pinus halepensis

Pinus pinea

Olea europea

Ceratonia siliqua

Quercus ilex

pi blanc

pi pinyer

ullastre

garrofer

alzina

Figura 20. Zona ja explotada i plantada directament amb pi blanc (Pinus halepensis) sobre un residu molt pedregós a la pedrera Dues 

Maries, Mont-ral. Els pins creixen amb moltes difi cultats i presenten símptomes de clorosi (esgrogueïment de les fulles) per manca de 

nutrients, com es pot veure en primer terme, a la imatge de l’esquerra. Uns anys després, s’ha col·locat una capa de terra argilosa 

esmenada amb fangs de depuradora que es pot veure al fons de la imatge. Tres mesos després de l’aplicació, els pins ja manifesten una 

clara recuperació, que en la fotografi a es pot apreciar per un color verd més intens. Passats 10 anys, els pins assoleixen una alçada de més 

de 3 m, mentre que els no adobats amb prou feines arriben a un (autor: C. D. Mallen i O. Ortiz).
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8. Limitacions d’ús 

de la zona restaurada 

amb fangs 

Si la restauració de pedreres utilitzant fangs de depuradora es fa d’acord amb les recomanacions descrites, el risc de 

contaminació és igual que si es fes amb adobs minerals, compost o fems. Per tant, no suposa cap limitació especial per als 

usos habituals d’aquestes zones restaurades.

Si la destinació fi nal de l’explotació és agrícola, cal atendre les disposicions que regulen aquest cas, establertes pel RD 

1310/1990. Si la destinació de la pedrera és com a parc, només cal preveure que les zones restaurades recentment amb 

fangs no siguin les destinades a parc infantil. 

Com s’ha dit abans, cal evitar la pastura a la zona restaurada durant els primers anys de la restauració per protegir les 

plantacions, i com a mínim durant el període de garantia. Si la destinació fi nal de la zona restaurada és com a prat de pastura, 

cal limitar-la fi ns que la vegetació hagi arrelat, i en especial cal prohibir-la els sis primers mesos de l’aplicació dels fangs per 

evitar que el bestiar pugui ingerir restes de fangs frescos que hagin quedat en superfície. 





9. Consideracions 

econòmiques 

L’aplicació de fangs de depuradora en la restauració d’activitats extractives no ha de suposar cap cost addicional, ans al 

contrari en la majoria de casos. Tal com s’ha comentat en les pàgines precedents, es tracta de crear un substrat adequat 

perquè s’iniciï el procés de revegetació a la zona denudada. Amb la utilització dels fangs, si bé inicialment haurem de comptar 

el sobrecost que implica el fet de fer la barreja terra-fangs, després podrem estalviar altres operacions necessàries per dur 

a bon terme la restauració fi nal. A tall d’exemple, indiquem tot seguit una sèrie d’avantatges que incideixen en el cost de la 

restauració:

• Estalvi en la compra d’adobs orgànics (fems, compost) i minerals.

• Possibilitat d’utilitzar terres de rebuig poc fèrtils de l’extracció mateixa, en cas de mancança de terra vegetal.

• Reducció de la densitat de sembra d’herbàcies.

• Millora substancial en la retenció de la humitat i, per tant, estalvi en els regs de suport.

• Millora del comportament del sòl respecte de l’erosió.

A la taula 23, es comparen els costos de les principals partides que intervindrien en la restauració d’una hectàrea de terreny. En 

aquest cas, l’aplicació de fang substitueix l’adobatge i part de la sembra (en molts casos es podria obviar). No s’ha considerat 

cap aportació addicional de terra vegetal; en cas contrari, l’aplicació de fang resoldria en gran part aquesta mancança, i 

augmentaria l’estalvi econòmic. Els preus utilitzats són estimatius, i s’han extret dels pressupostos d’un conjunt de programes 

de restauració elaborats durant l’any 2007. Estan expressats en rangs en aquells casos en què s’han detectat valors molt 

diferents en les diverses fonts consultades. En la determinació de costos d’aquestes partides, s’ha considerat el tipus de 

maquinària habitual en aquestes explotacions (pala carregadora de mida mitjana sobre pneumàtics, camió de 20 Mg). En 

el procés d’elaboració de la barreja de terra amb fangs, s’ha considerat l’abassegament previ de la terra mitjançant pala 

carregadora, després la incorporació dels fangs i fi nalment el capgirament. Aquesta darrera operació podria tenir un millor 

rendiment que el pressupostat, segons la pràctica del palista i l’organització dels treballs. La hidrosembra pressupostada 

inclou dues capes de mulx, dotació d’adob d’alliberament lent (N:P:K), àcids húmics i fúlvics, gelatina hidròfi la, estabilitzant i 

mescla de llavors d’herbàcies. La sembra manual inclou el cost de les llavors i de la mà d’obra.
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Esbrossada i neteja del terreny

Recollida i abassegament 
de terra vegetal

Compra d’adob orgànic

Barreja d’adob i terres

Càrrega, distribució i estesa 
de la terra vegetal 

Hidrosembra

Total euros/ha

Esbrossada i neteja del terreny

Recollida i abassegament 
de terra vegetal

Barreja de fangs i terres

Càrrega, distribució i estesa  
de la terra vegetal

Sembra manual de plantes
herbàcies

Total euros/ha

Taula 23. 
Comparativa dels costos associats a la restauració, utilitzant o no fangs de depuradora.

Concepte                               euros/haConcepte                               euros/ha

Restauració sense fangs Restauració amb fangs

4.800 - 18.700

2.500

400 - 900

537 - 1.000

2.500 - 32.000

9.000 - 15.000

20.237 - 69.600

4.800 - 18.700

2.500

537 - 1.000

2.500 - 32.000

492

10.829 - 54.692
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 Segona part

Guia pràctica i exemples 

d’aplicació 
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10. Guia per a l’aplicació 

de fangs de depuradora 

en la restauració 

d’activitats extractives 

L’annex presenta un formulari-fi txa que inclou els diferents aspectes que cal considerar en les operacions de restauració amb 

fangs i que facilita els càlculs de les quantitats de terra i fang necessàries en cada cas. Aquest formulari també està disponible 

a la web del DMAH (http://mediambient.gencat.net).

A continuació, s’explica el contingut de les fi txes i el signifi cat dels principals camps que s’han d’emplenar. 

10.1 Identifi cació de l’explotació 

En primer lloc, cal identifi car l’empresa explotadora i l’activitat extractiva segons la fi txa adjunta. Es tracta de recollir la informació 

administrativa bàsica de l’empresa i de les persones de contacte que es responsabilitzaran de la restauració amb fangs.

Fitxa identifi cativa

10.2 Localització i identifi cació de les zones a restaurar amb fangs 

Cal especifi car clarament a la fi txa següent les zones on s’aplicaran mescles de terra i fangs (s’ha d’emplenar una fi txa per a 

cada zona diferenciada on s’aplicaran les terres adobades). És important localitzar i delimitar l’extensió del talussos, replans, 

etc., que es restauraran. Cada zona s’identifi carà mitjançant les coordenades UTM del punt central de l’àrea a restaurar. 

Com s’ha especifi cat anteriorment, aquesta identifi cació es demana en el formulari de sol·licitud d’aplicació de fangs en la 

Dades de l’explotació

Nom de l’explotació:                        Núm. expedient DMAH:                   Encarregat/ada:

Adreça:                                                                                                                        Municipi:

Adreça electrònica:                                                                                            Tel.:

Recurs explotat:                                                           Material produït:

Dades de la persona titular/propietària de l’activitat extractiva

Empresa:                                                    Titular:                                           Facultatiu/iva:

NIF:                                 Adreça:                                                                     Municipi:                              CP:
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restauració d’activitats extractives que cal tramitar i que es descriu més endavant. Cal també concretar el gruix de sòl que es 

vol reposar, normalment de 20 a 40 cm (vegeu l’apartat 6.1 de la primera part d’aquesta guia). Fet això, queda determinat el 

“volum necessari” de sòl a aplicar a cada zona i al conjunt de les que es vulgui restaurar. 

El “volum necessari” es pot calcular simplement com el producte de la superfície de la zona a restaurar pel gruix de sòl 

desitjat.

En el camp “factors limitants per a la restauració”, s’ha de fer referència a aspectes condicionants que s’observen o es preveu 

que existiran a la zona a restaurar i que podran afectar tant l’estabilitat del talús com la seva revegetació, i també a qualsevol 

dels factors que intervenen en la restauració: pendent excessiu, presència d’inestabilitats, control defi cient o inexistent de 

l’escorrentiu, talussos excessivament llargs, etc. 

Es presenta un cas que exemplifi ca com s’ha d’emplenar la fi txa.

Figura 21. En identifi car les zones a restaurar, s’han de diferenciar les zones segons el 

seu pendent, l’orientació i el gruix de sòl previst a reposar, com, per exemple, talussos, 

esplanades, etc. (autor: V. Carabassa, pedrera La Fou, Vallirana).

Identificació i característiques de les zones a restaurar amb fangs (s’ha d’emplenar una fitxa per a cada talús o àrea diferenciada)

Zona a restaurar

Denominació

Orientació

Pendent (%)

Superfície (m2)

Gruix de sòl a reposar (m)

Volum de sòl necessari (m3)

Factors limitants per a la restauració/observacions:

1 Coordenades UTM del punt central de l’àrea a restaurar

Talús tallat

NO

100

12.000

0,3

3.600

X:     4     0     7     9     2     6        Y:     4    5     6     9     7     6     3

Dades  

Talús excessivament llarg, sense cap berma intermèdia, que pot donar problemes d’erosió a la part baixa.

Identificació (UTM)1
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10.2.1 Cartografi a digital i SIG RESTOFANGS 

Una eina molt útil per a la localització de les zones a restaurar és la cartografi a digital d’accés públic de què disposen el DMAH 

i l’Institut Cartogràfi c de Catalunya (ICC). D’una banda, podem obtenir les ortofotoimatges a escala 1:5000 descarregables 

a través del web de l’ICC  (http://www.icc.es/portal/). Aquests ortofotomapes permeten localitzar amb prou precisió, per 

reconeixement visual o mitjançant la projecció de punts obtinguts mitjançant el sistema GPS, la zona a restaurar. Delimitant 

aquesta àrea, podrem establir aproximadament el punt central de la zona a restaurar, que, com hem vist anteriorment, servirà 

per identifi car la zona. A fi  d’orientar-nos dins dels límits d’explotació autoritzats per l’Administració, pot ser útil la descàrrega 

del mapa d’activitats extractives de Catalunya (EXTCATA) disponible al web del DMAH. Aquest mapa permet visualitzar el 

conjunt de les activitats extractives de Catalunya, facilita una sèrie de dades sobre cada explotació i delimita les explotacions 

en actiu i les restaurades. Aquesta cartografi a es pot visualitzar a través del visor de mapes gratuït de Miramon®, disponible 

també al web del DMAH.

Amb la utilització d’aquest sistema cartogràfi c, s’ha creat un mapa de les zones restaurades amb fangs de depuradora que 

s’anomena RESTOFANGS. Aquest mapa permet identifi car les zones restaurades amb fangs dins de cada explotació i facilita 

una sèrie de dades referents a cada aplicació, com ara la dosi de fangs utilitzada, la superfície restaurada, la quantitat de fangs 

aplicada, etc.

 

La fi txa d’identifi cació i característiques de la zona a restaurar anirà acompanyada d’un topogràfi c, una ortofotoimatge o un 

plànol similar en què es localitzi l’àrea a restaurar. S’utilitzarà una escala que faci possible localitzar la zona a restaurar amb 

prou detall, però que alhora permeti ubicar-la en el conjunt de l’activitat extractiva (p. ex. escala 1:5000).

Figura 22. Exemple de localització d’un polígon corresponent a un talús restaurat amb fangs, inclòs 

dins del fi txer vectorial RESTOFANGS.pol, obert sobre el full corresponent de l’ortofotoimatge 1:5000 

de l’ICC. La línia vermella delimita l’àrea d’explotació autoritzada (EXTCATA).

Guia pràctica i exemples d’aplicació
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10.3 Avaluació de l’impacte ambiental 

Aquesta fi txa serveix per avaluar, de manera resumida, el risc que podria comportar la utilització de fangs a l’activitat extractiva, 

tant en les etapes d’abassegament temporal de fangs i preparació de mescles amb terres com pel que fa a la situació i a 

les característiques generals de l’explotació a restaurar. Suposa aplicar el principi de precaució que cal tenir en tota actuació 

sobre el medi ambient. Per emplenar la fi txa, cal seguir els barems de la taula de puntuació, marcar les caselles corresponents 

i efectuar les sumes que s’indiquen a la taula (vegeu-ne l’exemple). Caldrà emplenar un quadre d’avaluació d’impactes per a 

cada zona a restaurar diferenciada i identifi cada amb un codi d’identifi cació (vegeu la fi txa d’Identifi cació i característiques de 

les zones a restaurar amb fangs) que també caldrà especifi car. 

 Avaluació de l’impacte ambiental i de l’aptitud per rebre fangs

La freqüentació de l’indret i la proximitat a nuclis habitats pretenen estimar l’exposició de persones a les males olors que es 

produeixen en descarregar els fangs i en fer les mescles amb terres, i també el risc de contacte directe amb els fangs de 

persones que entrin sense autorització a la pedrera. La valoració dels accessos i la disponibilitat de maquinària permeten 

detectar si pot haver-hi problemes per als camions que transportin els fangs (p. e. pendent massa elevat) i si hi ha maquinària 

disponible per fer les mescles amb les terres poc temps després que els fangs arribin a l’activitat extractiva (màxim 5 dies). La 

proximitat a punts d’aigua, el nivell freàtic i si és una zona declarada vulnerable a la contaminació per nitrats tenen per objecte 

protegir les aigües d’eventuals contaminacions pels lixiviats procedents dels fangs o de les terres adobades. 

Freqüentació de l’indret

Proximitat a nuclis habitats (m)

Accessos

Espai per a fangs i terra (m2)

Proximitat a pous i corrents d’aigua (m)

Profunditat del nivell freàtic (m)

Zona vulnerable a contaminació per nitrats

Utilització ramadera

Disponibilitat de maquinària

Taula de puntuació

Aspecte a considerar

Puntuació

Nul·la

>500

Bons

>5.000

>200

>10

No

Nul·la

Permanent

Poca

300 - 500

Acceptables

3.000 - 5.000

100 - 200

3 - 10

Ocasional

Temporal 

Bastant

100 - 300

Dolents

1.000 - 3.000

50 - 100 

<3

Si

Freqüent

Ocasional

Molta

<100

Molt dolents

<1.000

<50

Inundable

Intensa

Escassa

n 0                    n 1                     n 2                     n 3

0 = impacte nul / aptitud òptima                     3 = impacte greu / inaptitud
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Taula de resultats

Marqueu les caselles que corresponguin. La taula següent en mostra un exemple. Una puntuació de 0 signifi ca la situació 

millor en cada aspecte considerat. La puntuació de 3 es donarà quan es prevegi una afectació molt important.

D’acord amb el valor obtingut, es pot interpretar la viabilitat de l’aplicació de fangs prevista, segons els criteris de la fi txa 

següent.

Resultat de l’avaluació de l’impacte ambiental

X:     4     0     7     9     2     6        Y:     4    5     6     9     7     6     3

X   

 

X   

X   

X

   

X  

X

X  

   

  

  

X

X

Identificació UTM

Suma d’impactes: I = ∑n0 x 0 + ∑n1 x 1 + ∑n2 x 2 + ∑n3 x 3 = 4x0+3x1+2x2+0x3=  7

Freqüentació de l’indret

Proximitat a nuclis habitats (m)

Accessos

Espai per a fangs i terra (m2)

Proximitat a pous i corrents d’aigua (m)

Profunditat del nivell freàtic (m)

Zona vulnerable a contaminació per nitrats

Utilització ramadera

Disponibilitat de maquinària

Aspecte a considerar

Puntuació

n 0                    n 1                     n 2                     n 3

Quadre d’interpretació de la suma d’impactes:

Nivell d’impacte                           Resultat de la suma d’impactes (I)

si heu marcat alguna casella de la columna 3

>12

de 8 a 12

d’1 a 7

0

Greu/Aplicació no apta

Important/Aptitud baixa

Lleu/Bona aptitud

Nul/Aptitud òptima

Guia pràctica i exemples d’aplicació
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Marqueu el que correspongui. En el cas de l’exemple, com que la suma d’impactes és de 7, considerarem que la zona a 

restaurar té una bona aptitud per admetre fangs de depuradora, i, per tant, el resultat de l’avaluació global d’impactes és 

“APTE”

En qualsevol cas, és recomanable, en cas de dubte, abans de prendre una decisió defi nitiva, consultar amb personal tècnic 

experimentat en la matèria. 

10.4 Terres i materials minerals de rebuig per mesclar amb fangs 

Aquesta fi txa recull les característiques de les terres de què es pugui disposar (a la fi txa se’n  preveuen fi ns a tres tipus diferents: 

1, 2 i 3). Per obtenir aquestes dades, cal encarregar les anàlisis de mostres representatives a un laboratori especialitzat (vegeu 

els apartats 4.6, 4.7 i 4.8 de la primera part d’aquesta guia).

Segons els resultats analítics i la disponibilitat de terres i materials minerals, pot ser recomanable fer-ne mescles per obtenir 

substrats de millor qualitat. Cal garantir una quantitat sufi cient de substrat per cobrir els 20 cm de gruix mínim recomanats 

de sòl.

Figura 23. A les proximitats de rius o capes freàtiques superfi cials, per sobre de materials molt permeables 

com són les graves, no és aconsellable restaurar amb terres esmenades amb fangs o altres adobs que 

puguin contaminar les aigües (fragment d’ortoimatge del municipi de Lleida, Institut Cartogràfi c de Catalunya. 

En vermell, els límits de l’explotació Rufea segons EXTCATA d’agost de 2005).

Avaluació global D’IMPACTES  APTE / NO APTE

  Avaluació global
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Valors analítics de les terres i els materials minerals de rebuig a mesclar amb els fangs. Límits establerts

Com es pot veure a l’exemple, el material mineral 1 correspon a una terra argilosa que té una proporció moderada de pedres 

i graves, i una quantitat relativament alta de terra fi na. El material 2 correspon a un material de rebuig del procés extractiu molt 

més pedregós (excés de pedres) que no arriba al contingut mínim recomanat de terra fi na, si bé conté la mateixa proporció 

d’argiles que la terra 1. Per tant, es pot recomanar mesclar els materials 1 i 2 en diverses proporcions que caldria estudiar. De 

fet, el material 3 és una mescla 1/1, en volum, del rebuig d’extracció amb la terra argilosa.

Aquesta fi txa inclou la informació de la quantitat de terra disponible i la compara amb la de terra necessària, calculada a la fi txa 

2. Si la terra disponible fos insufi cient, caldria portar-la d’altres llocs.

Paràmetre                                  Unitats              Límits            Material 1           Material 2            Material 3

-

%

%

%

% *

% *

% *

% *

g/kg *

u. de pH *

g/kg *

dS/m *

mg/kg *

mg/kg *

mg/kg *

mg/kg *

mg/kg *

mg/kg *

mg/kg *

m3

tones/m3

tones

tones

-

-

<25

<75

>20

-

-

<75

>5

<600

5,5 – 8,7

-

<4

1,5  (1)

100 (1)

70   (1)

100 (1)

200 (1)

1 (1)

100 (1)

-

-

-

-

-

Terra argilosa

20

28

49

18

7

35

27

520

8,7

12

1,5

0,3

6

15

12

45

0,1

35

2.000

1,5

3.000

5.400

Apte

Rebuig 
d’extracció

24

61

15

0

16

42

27

906

8,7

2

0,7

< 1

6

23

4

18

< 1

22

2.000

1,3

3.000

4.680

No apte

Mescla rebuig/ 
terra 1/1 (v/v)

22

43

37

9

12

39

27

580

8,7

7

1,1

< 1

6

19

8

31

< 1

29

4.000

1,4

6.000

5.220

Apte

Identificació

250-75 mm (pedres)

75-2 mm (graves)

< 2 mm (terra fina) 

2 - 0,2 mm (sorra grossa)

2 - 0,05 mm (sorra fina)

0,05 - 0,002 mm (llims)

< 0,002 mm (argiles)

Carbonats

pH

Matèria orgànica

Salinitat (pasta saturada)

Cd

Cu

Ni

Pb

Zn

Hg

Cr

Terra disponible

Densitat aparent

Massa de terra disponible

Terra necessària

Qualitat per a la restauració

  M
at

er
ia

l  
   

   
   

   
   

   
  M

et
al

ls
 p

es
an

ts
   

   
   

   
 P

ro
p

. q
uí

m
iq

ue
s 

   
   

   
   

  G
ra

nu
lo

m
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* Valors referits a la terra fina.
(1) Límits establerts en l’esborrany de la UE per a sòls de pH>7.

Guia pràctica i exemples d’aplicació
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10.5 Fangs 

Les dades analítiques dels fangs seran facilitades per la planta depuradora (EDAR) que els produeix. És convenient que 

els fangs provinguin d’una EDAR urbana amb tractament biològic tan pròxima com sigui possible (vegeu l’apartat 5 de la 

primera part d’aquesta guia). És important recollir les dades més rellevants de la depuradora, de l’empresa explotadora i de la 

composició dels fangs, seguint el patró de la fi txa següent:

Dades del productor de fangs

Figura 24. Per compensar les defi ciències de terres molt pedregoses o excessivament sorrenques, 

es poden fer mescles amb d’altres de millor qualitat, abans o en el moment d’incorporar els fangs de 

depuradora (autor: J. M. Alcañiz, pedrera Turó de Montcada, LAFARGE-ASLAND).

Dades de la depuradora                                                        Fang A                                                 Fang B

     Fang A                                                  Fang B

Codi de la depuradora  

Nom de la depuradora  

Adreça de la depuradora  

Municipi  

Telèfon  

         Dades de l’empresa explotadora de l’EDAR  

Titular (empresa explotadora)  

NIF  

Adreça del titular  

Municipi del titular  

CP  

Persona de contacte  

Adreça electrònica  

Telèfon
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Identifi cació dels fangs

A tall d’exemple, els valors de la fi txa següent corresponen a fangs de la depuradora de St. Pere de Ribes (FANG A) i de 

Gavà-Viladecans (FANG B), per tant predominantment d’origen urbà, sotmesos a digestió anaeròbica i deshidratació parcial. 

Com es pot observar, la fi txa preveu la inclusió de dades de dos fangs (FANG A, FANG B) per si en una determinada aplicació 

s’utilitzessin fangs de dues EDAR diferents (cas poc freqüent).

Anàlisi dels fangs

Com es pot observar, ambdós fangs tenen uns valors analítics acceptables i són, per tant, aplicables a restauracions d’activitats 

extractives, ja que les concentracions de metalls no superen les de l’esborrany de la UE.

Fang A                                                     Fang B

Nom de la depuradora

Tractaments dels fangs

Núm. de referència de l’analítica

Data de l’anàlisi

EDAR St. Pere de Ribes

Digestió anaeròbica

A 38037/02

06/04/2006

EDAR Gavà-Viladecans

Digestió anaeròbica

A 83521/02

12/04/2006

Paràmetre                 Unitats                                   Límits                            Fang A              Fang B

Matèria seca

Matèria volàtil (2)

Salinitat 

Grau d’estabilitat de la matèria 
orgànica (GE)

N-total

P-total

K 

pH

%

% (s.m.s.)

dS/m

% (s. matèria volàtil)

g/kg (s.m.s.)

g/kg (s.m.s.)

g/kg (s.m.s.)

u. de pH 

>18

<80

-

-

-

-

-

<9 i >5,5

      - 

24,0

64,4

2,9

45,6

41

54

2,7

8,15

30,4

48,9

1,9

54,6

42

78

1,3

8,18

Densitat aparent (1)

Metalls pesants

Cu

Ni

Cr

Pb

Hg

Cd

Zn

tones/m3

mg/kg (s.m.s.)

mg/kg (s.m.s.)

mg/kg (s.m.s.)

mg/kg (s.m.s.)

mg/kg (s.m.s.)

mg/kg (s.m.s.)

mg/kg (s.m.s.)

Límits de l’esborrany UE

<1.000

<300

<1.000

<750

<10

<20

<2.500

1

558

118

70

57

4,2

2,4

986

1

319

62

35

130

1,2

13,0

1.480

(1) Si no es disposa d’aquesta dada, per a fangs deshidratats considerarem una densitat d‘1 tona m-3.
(2) Equival a matèria orgànica.

Guia pràctica i exemples d’aplicació
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10.6 Càlcul de la quantitat total de fangs necessaris 

Utilitzant les fórmules descrites a l’apartat 6.2.3, obtindrem la dosifi cació recomanada. A la web del DMAH, trobarem un 

apartat referent a la restauració d’activitats extractives amb fangs de depuradora on es pot descarregar un full de càlcul per 

facilitar les operacions. Les dades que s’han d’introduir són les que consten a la taula 14 de l’apartat 6.2.3, que es reprodueix 

a continuació. Cal tenir cura d’introduir els valors expressats en les unitats correctes. 

Fets els càlculs, podrem emplenar la fi txa de dosifi cació següent. 

Si continuem l’exemple, atesos la superfície i el gruix de sòl indicats a la taula Identifi cació de les zones a restaurar i les 

analítiques de fangs i terra, la dosifi cació proposada serà la què es mostra a la taula següent:

Dosifi cació

Densitat aparent en fresc (DAF)

Proporció de matèria orgànica (MOF)

Grau d’estabilitat (GE)

Proporció de matèria seca (MS)

tones m-3

g kg-1

-

g kg-1

tones m-3

g kg-1

m3

Taula 14 de l’apartat 6.2.3
Dades sobre els fangs i l’estèril necessàries per al desenvolupament del càlcul.

Paràmetre                            Unitats*                        Paràmetre                              Unitats*

Dades dels fangs                                                          Dades de l’estèril

Densitat aparent (DAE)

Proporció de terra fina (TF)

Volum total necessari

Aportació de fang

Matèria fresca (tones):                                           116,06 

Proporció de mescla (Vfang/Vterra):                          1/31

Quantitat total de fangs deshidratats a sol·licitar: 116 tones

Matèria seca (tones):                                          27,85

Dosificació (tones fang sec/ha):                          23,21

Dades de la terra                                                                      Dades del fang

Tipus de terra utilitzada:                                    Material 3

Densitat aparent (tones/m3):                                      1,45

Proporció de terra fina (g/kg):                                     378

Volum de terra necessària (m3):                               3.600

Fang utilitzat:                                                   Fang A

Densitat aparent (tones/m-3):                                      1

Proporció de matèria orgànica (g/kg):                    644

Grau d’estabilitat:                                                 0,45

Proporció de matèria seca (g/kg):                         240

Dades de la parcel·la

Gruix de sòl a reposar (m):                                          0,3  Superfície a restaurar (ha):                                     1,2
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10.7 Petició de fang 

Un cop decidida la viabilitat i conveniència d’efectuar la restauració amb mescles de fangs de depuradora i terra, i obtinguts els 

permisos pertinents (vegeu l’apartat 11), caldrà sol·licitar els fangs a l’EDAR més propera o de característiques més adients, 

que anteriorment haurà facilitat les dades analítiques dels fangs per poder realitzar els càlculs de dosifi cació. 

10.8 Transport del fang 

Els fangs es transportaran de la depuradora fi ns al lloc d’aplicació seguint les precaucions lògiques per al transport d’aquest 

tipus de materials, atès que, per les seves característiques, poden ocasionar algunes molèsties a les poblacions per on hagin 

de creuar (de fet, cal tenir la mateixa cura que amb d’altres residus com els purins o els fems). El transport es farà a través de 

transportistes de residus autoritzats i utilitzant la documentació que estableix la legislació vigent en matèria de transport de 

residus (fulls de seguiment). Cal signar els fulls de seguiment com a document que acredita la recepció dels fangs en l’activitat 

extractiva.

10.9 Recepció i abassegament dels fangs 

Les precaucions per a l’abassegament del fang, les descriu l’apartat 5.6 de la primera part d’aquesta guia. Cal recordar que 

no poden estar més de cinc dies sense barrejar amb la terra o els materials minerals que s’hagin seleccionat.

10.10 Preparació de les mescles de terra i fang i estesa sobre el terreny 

L’apartat 6 de la primera part d’aquesta guia descriu diferents procediments per dur a terme les mescles de terra i fangs, i 

també recomanacions per transportar i fer les esteses de les mescles sobre les superfícies a restaurar:

Guia pràctica i exemples d’aplicació

Figura 25. És recomanable envoltar els fangs que es reben a la pedrera amb un cordó de terra per 

evitar que, en cas de pluges intenses, puguin fl uir (autor: J. M. Alcañiz, pedrera Castellot, Girona).



88-

Utilització de fangs de depuradora en restauració. Manual d’aplicació en activitats extractives i terrenys marginals.

Barreja prèvia (apartat 6.4.1, part 1)

Per preparar la mescla, es prendran palades alternatives de terra i fangs en la proporció volumètrica prèviament establerta. Si, 

per exemple, cal fer una barreja 1:10, és preferible prendre mitja palada de fang per cada cinc de terra a una per cada deu. Les 

palades s’abocaran formant un munt, i s’ha de procurar estirar la descàrrega de manera que faciliti la mescla dels materials, 

els quals es tornaran a recollir amb la pala per fer-hi un parell de voltes fi ns que s’acabin de mesclar. La mescla es pot apilar 

en un munt fi ns al moment de transportar-lo al lloc defi nitiu. Convé deixar la barreja uns dies en repòs (de 5 a 10 dies), i així 

la terra absorbeix l’excés d’humitat dels fangs de manera que tendeix a equilibrar-se la humitat de la mescla. Després es pot 

tornar a remenar i/o aprofi tar la càrrega en camions perquè s’acabi de barrejar. Cal recordar que els fangs no poden estar més 

de cinc dies sense barrejar amb la terra.

 

Mescla en llit de terra (apartat 6.4.2, part 1)

Tota la terra es diposita en una zona plana procurant que els camions estirin la descàrrega. Després, amb una pala o una 

anivelladora, s’aplana la terra de manera que quedi una capa uniforme d’uns 40 a 80 cm de gruix. Es poden deixar passar 

tres o quatre dies perquè la terra absorbeixi l’excés d’humitat dels fangs i faciliti l’operació posterior de mescla. A continuació, 

amb una pala excavadora, es mesclaran els fangs amb la terra prenent-la per la base del llit i capgirant-la sobre els fangs 

mateixos. Es repetirà l’operació un parell de vegades per obtenir-ne una bona barreja que s’apilarà o es carregarà en un camió 

per transportar-la al lloc que s’hagi de restaurar. 

Figura 26. Preparació de mescles de terra i fangs. Per dosifi car correctament les barreges, es 

poden pesar els camions de terra i fangs. També es poden mesurar els volums d’ambdós materials 

comptant les palades necessàries (autor: V. Carabassa, pedrera Antonieta, Ribera d’Urgellet).

Figura 27. Mescla de fangs sobre un llit de terres i materials estèrils, prèviament preparat, a la 

pedrera Cal Tita, Cervelló (autor: L. Comellas).
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Aplicació directa i mescla sobre el terreny (apartat 6.4.3, part 1)

Aquest procediment és el que s’utilitza en aplicacions agrícoles de fangs. Per tant, queda restringit a terrenys poc inclinats, 

amb prou gruix de terra i poc pedregosos que siguin accessibles a la maquinària agrícola. Els fangs s’escampen amb un 

remolc escampador de fems o maquinària similar de manera que quedin ben repartits sobre la superfície del terreny. Just 

després d’aplicar els fangs, cal llaurar el terreny per incorporar-los al sòl. És convenient fer diverses passades amb l’arada o 

fresadora per homogeneïtzar millor la capa de terra, sobretot si es vol cultivar. 

El gruix de la capa de sòl a aplicar depèn de les característiques de la mescla, de la morfologia del terreny i de la naturalesa 

de la vegetació que s’hi preveu desenvolupar. En general, el gruix mínim serà de 20 cm i no convé sobrepassar els 40 cm. 

L’apartat 6.1 de la primera part d’aquesta guia inclou indicacions útils per decidir aquesta qüestió.

Guia pràctica i exemples d’aplicació

Figura 28. En terrenys plans o quan l’ús fi nal de la zona serà agrícola, els fangs poden ser distribuïts 

amb maquinària com la que s’observa a la foto i immediatament ser incorporats al sòl llaurant-lo 

(autor: J. M. Alcañiz, mina Isidro, Pujalt).

Figura 29. Diferents procediments de transport de les mescles de terra adobada amb fangs i disposició fi nal sobre el terreny (autor: J. M. 

Alcañiz).
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11. Protocol administratiu 

per a la utilització de fangs 

de depuradora en la restauració 

d’activitats extractives 

Les activitats extractives que estiguin interessades a utilitzar fangs de depuradora com a esmena orgànica en les seves 

restauracions hauran d’emplenar el formulari de Sol·licitud d’aplicació de fangs de depuradora en la restauració d’activitats 

extractives i la Fitxa de destinació de fangs d’EDAR per a restauració d’activitats extractives que podran trobar al web de 

l’Àrea d’Avaluació i Restauració d’Activitats Extractives (DMAH) i també incloses en l’annex d’aquest manual. En el formulari de 

sol·licitud, s’ha d’identifi car l’activitat extractiva, s’han de descriure les diferents zones a restaurar i s’ha d’indicar la dosifi cació 

de fangs, calculada seguint el procediment descrit en el manual, i també la quantitat de fangs a sol·licitar. La fi txa de destinació 

inclou un apartat descriptiu del residu, les dades del productor i les dades de l’activitat extractiva. També inclou un apartat 

referent a les dades de l’aplicació, que haurà d’emplenar l’Àrea d’Avaluació i Restauració d’Activitats Extractives. A més, 

caldrà adjuntar a aquesta documentació, correctament emplenades, les Fitxes per a l’aplicació de fangs en la restauració 

d’activitats extractives que s’han explicat anteriorment en aquest manual i que també estan recollides a l’annex. Aquestes 

fi txes recullen els paràmetres necessaris que cal completar per identifi car i descriure les zones a restaurar, avaluar l’impacte 

ambiental i l’aptitud per admetre fangs, caracteritzar les terres o estèrils que es volen esmenar amb fangs, caracteritzar els 

fangs i determinar la dosifi cació.

1. Interès per utilitzar fangs com 
a esmena orgànica
ACTIVITAT EXTRACTIVA (AE)

2. Seguir protocol del manual:
· Avaluació de l’aptitud de l’activitat per 

admetre fangs.
· Caracterització de les terres/substrats 

a utilitzar.
· Obtenció de les analítiques dels fangs.
· Càlcul de la dosi i de la quantitat de fangs 

necessaris (AE).

9. Treballs de restauració (AE).

10. Comunicació de zona restaurada (AE).

3. Emplenament del formulari de sol·licitud 
de la fitxa de destinació i de la documentació 
annexa (fitxes manual)
i presentació a la DGQA (AE).

4. Recepció de la sol·licitud i la 
documentació annexa DGQA.

5. Validació de la sol·licitud i 
generació del núm. d’autorització.
ÀREA D’AVALUACIÓ (AA).

6. Validació de la fitxa de
destinació (ARC).

8. Tramesa de l’autorització al 
sol·licitant, validesa màxima 
2 anys (AA).

7. Introducció a la BD-SIG (AA).

11. Introducció de la informació
a la BD-SIG (AA).

Activitat Extractiva Àrea d’Avaluació Agència de Residus
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Aquesta documentació s’haurà de fer arribar a la Direcció General de Qualitat Ambiental (DMAH) que s’encarregarà, a través 

de l’Àrea d’Avaluació i Restauració d’Activitats Extractives, de valorar la sol·licitud i autoritzar la restauració amb fangs de les 

diferents zones proposades. Un cop l’Àrea de Restauració hi hagi donat la seva autorització, trametrà aquesta documentació 

a l’ARC, la qual controlarà la dosifi cació correcta i l’aptitud dels fangs. Un cop l’ARC hagi autoritzat la fi txa de destinació dels 

fangs, reenviarà la documentació a l’Àrea d’Avaluació perquè aquesta trameti la resolució defi nitiva a l’activitat extractiva 

sol·licitant. 

Quan l’activitat extractiva rebi l’autorització, es podrà iniciar el transport de la quantitat de fangs autoritzada per fer les 

aplicacions a les zones concretes a restaurar. L’autorització té una validesa màxima de dos anys. 

Un cop fi nalitzada l’aplicació, l’activitat extractiva haurà d’enviar a l’Àrea d’Avaluació la Comunicació de zona restaurada, 

descrita en l’apartat següent. La fi gura 30 esquematitza tot el procés administratiu. 
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12. Comunicació de zona restaurada 

Acabats els treballs de restauració amb fangs i revegetació d’una determinada zona, cal comunicar-ho a l’Àrea d’Avaluació 

del DMAH.

Primerament, caldrà identifi car correctament cada àrea homogènia restaurada. Hauria de coincidir amb les zones que s’havien 

proposat a la sol·licitud. Aquesta identifi cació es farà mitjançant les coordenades UTM del punt central de la zona restaurada. 

S’indicarà també la superfície real, que pot ser una mica diferent de la proposada, i el codi d’autorització de l’aplicació que hi 

hagi assignat l’Àrea d’Avaluació i Restauració d’Activitats Extractives del DMAH.

Aquesta identifi cació anirà acompanyada d’un plànol de la zona de l’activitat extractiva on estiguin ben dibuixades les zones 

restaurades amb fangs. Pot ser tant un topogràfi c com un ortofotomapa, però cal que les zones restaurades amb fangs hi 

quedin perfectament delimitades. L’escala del mapa serà 1:5000 o més detallada, de manera que l’error de les superfícies 

cartografi ades sigui inferior a 100 m2. Finalment, es completarà la informació de la taula següent, on s’indicarà la superfície 

restaurada, la dosi de fangs, la quantitat aplicada, el gruix de sòl reposat, els tipus de terres emprades, i les sembres i 

plantacions realitzades.  

Com a annex a la documentació, s’inclourà el plànol o mapa abans indicat i una fotografi a representativa de cada zona 

restaurada. 

Comunicació de zona restaurada

Codi d’autorització4

Superfície real (m2)

Data de l’estesa de la terra vegetal

Tipus de terres emprades

Gruix mitjà de sòl reposat (m)

Quantitat total de fangs aplicats (Tones)1

Dosificació dels fangs (Tones/ha)2

Data de finalització de les sembres

Espècies sembrades5

Data de finalització de les plantacions

Espècies plantades5

Data de la comunicació

84/0357T1

12.000

22/09/2006

Mescla terra rebuig/terra decapatge 1/1 (v/v)

0,27

116

23

10/10/2006

Dactylis glomerata, Lolium rigidum, Lolium perenne, 
Festuca arundinacea, Medicago sativa, Sanguisorba minor

11/11/2007

Pinus halepensis, Quercus ilex, Quercus robur

25/11/2007

Zona restaurada

X:     4     0     7     9     2     6        Y:     4    5     6     9     7     6     3

Signat/ada ...................................................
Facultatiu/iva o tècnic/a responsable de la restauració

1 S’expressarà en pes fresc. 2 S’expressarà en pes sec. 3 Coordenades UTM del punt central. 4 Codi atorgat per l’Àrea d’Avaluació 
i Restauració d’Activitats Extractives en autoritzar l’aplicació (vegeu el formulari de sol·licitud). 5 Nom científic de les espècies

Identificació (UTM)3
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Annexos 

Annex 1. Sigles, símbols i unitats 

ACA  Agència Catalana de l’Aigua

ARC  Agència de Residus de Catalunya

As  Arsènic

BD  Base de dades

C  Carboni

Cd  Cadmi

Co  Cobalt

Cr  Crom

Cu  Coure

DA  Densitat aparent

DEHP  Dietil-hexil ftalat

DMAH  Departament de Medi Ambient i Habitatge

dS m-1  DeciSiemens per metre = mil·liohms per centímetre

EDAR  Estació depuradora d’aigües residuals urbanes

Fe  Ferro

GPS  Sistema de Posicionament Global

Hg  Mercuri

ICC  Institut Cartogràfi c de Catalunya

K  Potassi

LAB  Alquilbenzens lineals

LAS  Alquilbenzenosulfonats lineals

Mg  Megagram = tona; 103 kg

mg kg-1                 Mil·ligrams per quilogram = ppm

Mn  Manganès

N  Nitrogen

Ni  Níquel

NPE  Nonil-fenols etoxilats

P  Fòsfor

PAH  Hidrocarburs aromàtics policíclics

Pb  Plom

PCB  Bifenils policlorats

SIG  Sistema d’informació geogràfi ca

Sn  Estany

Ti  Titani

UTM  Universal Transversal Mercator (coordenades)

Zn  Zinc
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Annex 2. Resum de restriccions i valors límit en les aplicacions de fangs en 
restauració 

Freqüentació de l’indret

Proximitat a nuclis habitats                                                        (m)

Accessos

Espai per a fangs i terra                                                            (m2)

Proximitat a pous i corrents d’aigua                                           (m)

Profunditat del nivell freàtic                                                         (m)

Utilització ramadera

Taula 24. 
Limitacions referents a l’aptitud de la zona a restaurar per admetre fangs.

Aspecte a considerar                                             Unitats                                   Valoració limitant

Molta

<100

Molt dolents

<1.000

<50

Inundable

Intensa

 Paràmetre                                                      Unitats                                                 Valor

%

%

%

% (*)

% (*)

unitats de pH (*)

dS m-1 (*)

g kg-1 (*)

mg kg-1 (*)

<25

<75

>20

<75

>5

>5 i <8,7

<4

<600

Límits esborrany UE

Granulometria

fracció 250-75 mm (pedres)

fracció 75-2 mm (graves)

fracció < 2 mm (terra fina) 

fracció 0,05 - 0,002 mm (llims)

fracció < 0,002 mm (argiles)

 pH

Conductivitat (extracte pasta saturada)

Carbonats

Metalls pesats

* Valors referits a la terra fina.

Taula 25. 
Valors límit per als principals paràmetres a controlar en els substrats a esmenar amb fangs.
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Paràmetre                                                Unitats                                        Valor

Matèria seca

Matèria volàtil

pH

Metalls pesats

%

% (s.m.s.)

unitats de pH

mg kg-1

>18

<80

<9 i >5,5

Límits esborrany UE

Taula 26. 
Valors límit per als principals paràmetres a controlar en els fangs.

Annexos

Taula 13 de l’aparat 3.2.1.
Valors límit a considerar en el càlcul de la dosificació dels fangs i de la superfície a restaurar.

Paràmetre                                                          Unitats                                      Valor

Mg ha-1*

Vfang : Vsubstrat

g kg-1 terra fina

mg kg-1 terra fina

m

ha any-1

Proporció màxima de fangs (pes sec)

Proporció màxima de fangs (volum en fresc)

Dosi màxima de matèria orgànica làbil (pes sec)

Concentració màxima de metalls pesats al sòl esmenat

Gruix màxim de substrats esmenats a aplicar

Superfície màxima anual a restaurar amb fangs

50

1 : 10

5

Límits esborrany UE

0,4

2

* Mg ha-1= tones /ha
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Determinació                               Mètode                                         Descripció del mètode

Gravimètric

Potenciomètric

Conductímetre

Potenciomètric (Walkey-Black)

Kjeldahl

Espectrofotomètric

ICP

Volumètric

Diferència de pes de la mostra entre abans i 
després del procés d’assecatge

Extracció de la mostra amb aigua (suspensió 
1:2.5 m/v). Lectura directa de l’extracte al pH-
metre (elèctrode de vidre)

Extracció de la mostra amb aigua (pasta 
saturada). Lectura directa de l’extracte al 
conductímetre (25ºC)

S’afegeix K2Cr2O7 i H2SO4 a la mostra, la qual 
es valora amb Sal de Mohr en un valorador 
potenciomètric automàtic

Digestió de la mostra amb H2SO4 i catalitzador 
de Se/K2SO4. Posteriorment es destil·la en 
medi alcalí i es valora

Extracte de la mostra amb bicarbonat sòdic. 
El P solubilitzat es determina espectrofoto-
mètricament gràcies a la proporcionalitat 
existent entre la concentració de l’ió ortofosfat 
i la coloració blava del complex format per 
reducció amb àc. ascòrbic del fosfomolibdat, 
en mitjà àcid i en presència de l’ió antimoni.

Extracte de la mostra amb una solució d’acetat 
amònic. Els cations K, Ca, Mg i Na s’extreuen 
per filtració i es determinen a l’ICP.

Atac de la mostra amb una solució d’HCl. 
Mesura del volum de CO2 desprès.

Humitat 105ºC

pH a l’aigua susp. 1:2.5

Conductivitat elèctrica

Matèria orgànica oxidable

Nitrogen Kjeldahl

Fòsfor (Olsen)

Potassi (K)

Calci (Ca)

Magnesi (Mg)   

Sodi (Na) 

Carbonat càlcic equivalent

Taula 27. 
Paràmetres recomanats a determinar en terres i materials destinats a la creació de l’horitzó edàfic. 

Gravimètric 
(sedimentació discontínua)

Fluorescència atòmica

ICP

Destrucció de la matèria orgànica amb peròxid 
d’hidrogen i dispersió amb hexametafosfat. 
Les arenes es mesuren per tamisat en humit 
i les fraccions de llims i argila es mesuren per 
sedimentació (texsol). 

Extracció de la mostra amb aigua regia 
(procés de digestió en microones). L’extracte 
es redueix amb SnCl2 convertint l’Hg (II) en 
vapor d’Hg. Després es separen els àtoms 
d’Hg resultants que son detectats per 
espectrometria de fluorescència atòmica.

Extracció de la mostra amb àcid nítric (procés 
de digestió en microones). L’extracte es 
llegeig a l’ICP.

Argila (D < 0.002mm)

Llim fi (0.002 < D < 0.02mm)

Llim gros (0.02 < D < 0.05mm)

Arena total (0.05 < D < 2mm)

Mercuri (Hg) (Extr. Acid)

Crom (Cr) (Extr. Acid)

Plom (Pb) (Extr. Acid)

Zinc (Zn) (Extr. Acid)

Coure (Cu) (Extr. Acid)

Cadmi (Cd) (Extr. Acid)

Níquel (Ni) (Extr. Acid)

Annex 3. Mètodes d’anàlisi de fangs i terres 
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Paràmetre                                                                      Metodologia

Assecatge de la mostra a 105º C fins a pes constant.

Suspensió en aigua (relació mostra/extractant emprada 
normalment: 1:5).

Suspensió en aigua i extracte (relació mostra/extractant emprada 
normalment: 1:5).

Calcinació de la mostra a 475º C durant 4 h. Si es dóna la informació com 
a Cox (carboni oxidable), caldrà especificar el mètode analític emprat. 
Normalment, en aquest cas l’oxidació del carboni es fa amb dicromat 
potàssic en medi sulfúric concentrat.

Fracció orgànica, determinada per calcinació, resistent a dues hidròlisis 
successives amb H2SO4 concentrat i diluït.

Mètode Kjeldalh. Inclou també el nitrogen en forma d’amoni.

Eliminació de la matèria orgànica per calcinació a 475º C i redissolució 
de les cendres (fracció mineral) amb àcid, normalment HCl o HNO3 diluïts 
(2 o 3 N). En aquestes cendres redissoltes es determina:

P total: quantificació de l’element per mètodes colorimètrics o absorció 
            atòmica

K total: quantificació per fotometria de flama o absorció atòmica

Metalls pesants: majoritàriament es quantificaran per absorció atòmica 
                          o polarografia.

Es quantifiquen alguns per cromatografia de gasos d’alta resolució (HRGC) 
amb detectors d’ionització de flama (FID), de captura d’electrons (ECD) 
o bé d’espectròmetre de masses (MS). D’altres es quantifiquen per 
cromatografia de líquids d’alta eficàcia (HPLC) amb detectors d‘ultraviolat 
(UV) o de fluorescència.

Percentatge de matèria seca

pH

Conductivitat

Matèria orgànica

Grau d’estabilitat de la matèria orgànica

Nitrogen orgànic (Norg)

Resta dels nutrients

Contaminants orgànics

Taula 28. 
Paràmetres recomanats a determinar en fangs de depuradora. 

Annexos
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Annex 4. Formularis i documents administratius 

4.1. Fitxes model 

Fitxa identifi cativa

Les dades referents al titular/propietari de l’activitat extractiva i a l’activitat extractiva mateixa queden recollides en el document 

de Sol·licitud d’aplicació de fangs per a la restauració d’activitats extractives.

Fitxa d’identifi cació i característiques de les zones a restaurar amb fangs

1 Coordenades UTM del punt central de l’àrea a restaurar

Topogràfic o ortofotomapa de l’activitat extractiva amb la delimitació de la zona a restaurar:

TOPOGRÀFIC

O

ORTOFOTOMAPA

X:                                                 Y:    

Denominació

Orientació 

Pendent (%) 

Superfície (m2) 

Gruix de sòl a reposar (m) 

Volum de sòl necessari (m3) 

Factors limitants per a la restauració/Observacions:

Dades                                                                        Zona a restaurar

Identificació (UTM)1
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Avaluació de l’impacte ambiental i l’aptitud per rebre fangs

           Fitxa de resultats de l’avaluació

Freqüentació de l’indret

Proximitat a nuclis habitats (m)

Accessos

Espai per a fangs i terra (m2)

Proximitat a pous i corrents d’aigua (m)

Profunditat del nivell freàtic (m)

Zona vulnerable a contaminació per nitrats

Utilització ramadera

Disponibilitat de maquinària

Taula de puntuació

Aspecte a considerar

Puntuació

Nul·la

>500

Bons

>5.000

>200

>10

No

Nul·la

Permanent

Poca

300 - 500

Acceptables

3.000 - 5.000

100 - 200

3 - 10

Ocasional

Temporal 

Bastant

100 - 300

Dolents

1.000 - 3.000

50 - 100 

<3

Si

Freqüent

Ocasional

Molta

<100

Molt dolents

<1.000

<50

Inundable

Intensa

Escassa

n 0                    n 1                     n 2                     n 3

0 = impacte nul / aptitud òptima                     3 = impacte greu / inaptitud

X:                                                  Y:    Identificació UTM

Suma d’impactes: I =∑n0 x 0 + ∑n1 x 1 + ∑n2 x 2 + ∑n3 x 3       

Freqüentació de l’indret

Proximitat a nuclis habitats (m)

Accessos

Espai per a fangs i terra (m2)

Proximitat a pous i corrents d’aigua (m)

Profunditat del nivell freàtic (m)

Zona vulnerable a contaminació per nitrats

Utilització ramadera

Disponibilitat de maquinària

Aspecte a considerar

Puntuació

n 0                    n 1                     n 2                     n 3

Annexos
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Resultat de l’avaluació de l’impacte ambiental

Avaluació global

Fitxa dels valors analítics de les terres i els materials minerals de rebuig a mesclar amb els fangs i límits establerts

Nivell d’impacte                           Resultat de la suma d’impactes (I)

si heu marcat alguna casella de la columna 3

>12

de 8 a 12

d’1 a 7

0

Greu/Aplicació no apta

Important/Aptitud baixa

Lleu/Bona aptitud

Nul/Aptitud òptima

Avaluació global D’IMPACTES  APTE / NO APTE

Paràmetre                                  Unitats              Límits            Material 1           Material 2            Material 3

-

%

%

%

% *

% *

% *

% *

g/kg *

u. de pH *

g/kg *

dS/m *

mg/kg *

mg/kg *

mg/kg *

mg/kg *

mg/kg *

mg/kg *

mg/kg *

m3

tones/m3

tones

tones

-

-

<25

<75

>20

-

-

<75

>5

<600

5,5 – 8,7

-

<4

1,5  (1)

100 (1)

70   (1)

100 (1)

200 (1)

1 (1)

100 (1)

-

-

-

-

-

Identificació

250-75 mm (pedres)

75-2 mm (graves)

< 2 mm (terra fina) 

2 - 0,2 mm (sorra grossa)

2 - 0,05 mm (sorra fina)

0,05 - 0,002 mm (llims)

< 0,002 mm (argiles)

Carbonats

pH

Matèria orgànica

Salinitat (pasta saturada)

Cd

Cu

Ni

Pb

Zn

Hg

Cr

Terra disponible

Densitat aparent

Massa de terra disponible

Terra necessària

Qualitat per a la restauració

  M
at

er
ia

l  
   

   
   

   
   

   
 M

et
al

ls
 p

es
an

ts
   

   
   

   
  P

ro
p

. q
uí

m
iq

ue
s 

   
   

   
   

  G
ra

nu
lo

m
et

ria
d

is
p

on
ib

le

* Valors referits a la terra fina.
(1) Límits establerts en l’esborrany de la UE per a sòls de pH>7.
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Dades del productor de fangs

Les dades referents al productor de fangs queden recollides en el document de Sol·licitud d’aplicació de fangs per a la 

restauració d’activitats extractives.

Fitxa d’identifi cació dels fangs

Fitxa d’analítiques dels fangs

Fang A                                                    Fang B

Nom de la depuradora

Tractaments dels fangs

Núm. de referència de l’analítica

Data de l’anàlisi

Paràmetre                 Unitats                                   Límits                            Fang A              Fang B

Matèria seca

Matèria volàtil (2)

Salinitat 

Grau d’estabilitat de la matèria 
orgànica (GE)

N-total

P-total

K 

pH

%

% (s.m.s.)

dS/m

% (s. matèria volàtil)

g/kg (s.m.s.)

g/kg (s.m.s.)

g/kg (s.m.s.)

u. de pH 

>18

<80

-

-

-

-

-

<9 i >5,5

      - Densitat aparent (1)

Metalls pesants

Cu

Ni

Cr

Pb

Hg

Cd

Zn

tones/m3

mg/kg (s.m.s.)

mg/kg (s.m.s.)

mg/kg (s.m.s.)

mg/kg (s.m.s.)

mg/kg (s.m.s.)

mg/kg (s.m.s.)

mg/kg (s.m.s.)

Límits de l’esborrany UE

<1.000

<300

<1.000

<750

<10

<20

<2.500

(1) Si no es disposa d’aquesta dada, per a fangs deshidratats considerarem una densitat d‘1 tona m-3.
(2) Equival a matèria orgànica.
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FITXA DOSIFICACIÓ

Aportació de fang

Matèria fresca (tones):  

Proporció de mescla (Vfang/Vterra): 

Quantitat total de fangs deshidratats a sol·licitar (tones):

Matèria seca (tones): 

Dosificació (tones fang sec/ha): 

Dades de la terra

Tipus de terra utilitzada: 

Densitat aparent (tones/m3): 

Proporció de terra fina (g/kg):

Volum de terra necessària (m3): 

Fang utilitzat: 

Densitat aparent (tones/m3): 

Proporció de matèria orgànica (g/kg): 

Grau d’estabilitat: 

Proporció de matèria seca (g/kg): 

Dades de la parcel·la

Gruix de sòl a reposar (m):                                                       Superfície a restaurar (ha): 

    Dades del fang
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4.2. Formulari de sol·licitud d’aplicació de fangs en la restauració d’activitats extractives i fi txa de 

destinació dels fangs 

Sol·licitud d’aplicació de fangs de depuradora en la restauració d’activitats extractives

Fitxa de destinació de fangs d’edar per a restauració d’activitats extractives 

Preàmbul

D’acord amb l’article 3 del Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre les normes de protecció del medi ambient d’aplicació 

a les activitats extractives, el programa de restauració desenvoluparà, entre altres aspectes, les mesures de restauració a 

executar a la fi  de les diverses fases de l’activitat i les que s’hauran de desenvolupar en acabar-la. Les mesures inclouran: 

característiques físiques i químiques dels sòls restaurats; condicionament del terreny; protecció contra l’erosió; estabilització, 

fi xació i condicionament dels fronts o bancs d’explotació, runams i basses d’estèrils, i revegetació. A més, les activitats 

extractives, d’acord amb el Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, s’han d’adequar 

a la Llei 3/1998, de 27 de febrer. 

Per tant, l’aplicació de fangs de depuradora en la restauració d’activitats extractives es pot considerar un complement del 

programa de restauració de l’activitat, que pretén millorar les característiques del sòl restaurat, el seu condicionament i la 

preparació per a la revegetació. En aquest context, la utilització de fangs de depuradora per esmenar terres emprades en la 

restauració només es justifi ca si suposa un clar benefi ci per a la qualitat del sòl i de la vegetació de les zones restaurades, 

i, en defi nitiva, per a l’ecologia, tal com estableix el Decret 93/1999, de 6 d’abril. S’han d’aplicar els criteris ambientals de 

precaució amb què s’han d’utilitzar aquests i altres adobs orgànics o minerals per garantir una restauració de qualitat i evitar 

perjudicis ambientals, tant dins l’àmbit de la restauració com fora.

L’article 22 del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus, defi neix la fi txa de destinació com 
el document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest residu, i que 

té per objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per ser aplicat en un determinat sòl, per a un ús agrícola o en profi t 

de l’ecologia. L’article 27 del mateix Decret determina que el productor o el posseïdor i el destinatari dels residus són 

responsables solidaris de les obligacions derivades de la formalització de la fi txa de destinació. S’entén per destinatari la 

persona física o jurídica posseïdora dels terrenys en què s’han d’aplicar els residus. La fi txa de destinació, un cop emplenada 

i signada pel productor o posseïdor i pel destinatari, ha de ser presentada a la Junta de Residus acompanyada del pla de 

gestió del residu.

Condicions d’aplicació

1. Mentre no es publiquin regulacions específi ques d’aplicació al sòl de fangs de depuradora que incloguin la situació de 

les activitats extractives, seran d’estricte compliment les condicions assenyalades en el manual d’Utilització de fangs de 

depuradora en restauració (Manual d’aplicació en activitats extractives i terrenys marginals, 2008), editat pel Departament 

de Medi Ambient. Caldrà fer especial esment a les limitacions en relació amb el medi físic i la seva aptitud per a l’aplicació 

de fangs.

2. Els tipus de fangs a emprar en aquestes aplicacions procediran de depuradores urbanes, amb depuració biològica i digerits, 

preferentment de manera anaeròbica. En tot cas, les aplicacions de fangs hauran de complir els requisits establerts en el 

tercer esborrany del document de treball sobre fangs elaborat per la UE, llevat de les limitacions per aportacions anuals de 

metalls.

3. La dosi màxima de fangs no sobrepassarà les 50 tones de matèria seca per hectàrea. Els fangs es mesclaran obligatòriament, 

abans que hagin transcorregut cinc dies des del seu transport a l’activitat extractiva, amb terres de prou qualitat prèviament 

avaluades. Les barreges fang/terra que es preparin no seran més concentrades en fangs que l’equivalent a la proporció 

en volum d’1/10 (fangs/terres). No s’admetran barreges amb menor proporció de terres, ni terres o substrats que no 

compleixin les condicions de qualitat mínimes establertes en el manual. Es posarà un gruix mínim de 20 cm i màxim de 40 

cm de terres adobades. No es podran fer aplicacions repetides de fangs en una mateixa zona de cada activitat extractiva. 

En cap cas els substrats esmenats amb fangs tindran una destinació que no sigui la seva aplicació com a substrat edàfi c 

en l’activitat extractiva sol·licitant de l’aplicació. 

Annexos



110-

Utilització de fangs de depuradora en restauració. Manual d’aplicació en activitats extractives i terrenys marginals.

Procediment

1. Per poder utilitzar fangs en la restauració d’activitats extractives, el facultatiu de l’explotació o un tècnic competent 

especialitzat haurà de fer arribar a la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA) la documentació següent:

• Formulari de sol·licitud d’aplicació de fangs de depuradora en la restauració d’activitats extractives (per triplicat).

• Fitxa de destinació dels fangs per a la restauració d’activitats extractives.

• Fitxes model per a l’aplicació de fangs en la restauració d’activitats extractives establertes en el nou manual d’Utilització 

de fangs de depuradora en restauració (2008) que inclou, entre altres, la descripció i avaluació de la zona a restaurar,  

les analítiques dels fangs i de les terres a emprar en les barreges i el càlcul de la dosifi cació, juntament amb un plànol 

(topogràfi c o ortofotomapa) que detalli la ubicació ben georeferenciada de les zones on es preveu fer les aplicacions de 

fangs.

Aquests documents tenen el valor d’annex al programa de restauració aprovat i determinen les condicions en què es 

realitzaran aquestes aplicacions. El seu incompliment tindrà els mateixos efectes que qualsevol vulneració de les accions de 

restauració i de les condicions per a la protecció del medi ambient contingudes en el programa de restauració. 

2. La Direcció General de Qualitat Ambiental examinarà la sol·licitud i atorgarà, si s’escau, la seva autorització. Posteriorment, 

aquesta sol·licitud autoritzada es trametrà a l’Agència de Residus perquè doni la seva conformitat a la fi txa de destinació 

que incorpora, si s’escau. L’ARC informarà la DGQA de la conformitat de la fi txa de destinació, i hi enviarà la sol·licitud amb 

els autocopiatius corresponents d’aquest document perquè els lliuri a l’activitat extractiva i al productor. Un cop rebuda 

l’autorització, la persona sol·licitant podrà iniciar els tràmits per al transport dels fangs a l’activitat extractiva. 
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Sol·licitud d’aplicació de fangs de depuradora en la restauració d’activitats extractives

En/Na.............................................................................................., titular o facultatiu/iva de l’activitat extractiva que a continuació s’indica:

Núm. d’expedient de l’activitat extractiva:                                                                          NIF:

Nom de l’explotació:

Titular: 

Facultatiu/iva (o responsable de la restauració):

Adreça:

Municipi:                                                                                                                               Codi postal:

Telèfon:                                                                                                                               A/e:

Recurs explotat:

Sol·licita autorització per utilitzar fangs de depuradora en la restauració de les zones que a continuació s’especifiquen:

Identificació zona a restaurar1:                                    X:                                                                 Y:     

Superfície a restaurar (m2):                                                                  Pendent de la zona a restaurar (%):

Factors limitants per a la restauració2:

Aptitud per a l’aplicació de fangs3:       Quantitat de fangs a aplicar (tones)12:           Data prevista de l’aplicació6:

DADES DE L’APLICACIÓ DE FANGS PREVISTA10

(d’acord amb el protocol establert en el Manual, una vegada efectuada l’avaluació prèvia de la zona a restaurar)

Tipus de terres emprades per a la mescla amb fangs4:

Dosi prevista de fangs (tones de fang/ha)5:                                                 Dosi volumètrica (V fang/V substrat)9:

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Identificació zona a restaurar1:                                  X:                                                                 Y:     

Superfície a restaurar (m2):                                                                          Pendent de la zona a restaurar (%):

Factors limitants per a la restauració2:

Aptitud per a l’aplicació de fangs3:      Quantitat de fangs a aplicar (tones)12:          Data prevista de l’aplicació6:

Identificació zona a restaurar1:                                     X:                                                                  Y:     

Superfície a restaurar (m2):                                                                  Pendent de la zona a restaurar (%):

Factors limitants per a la restauració2:

Aptitud per a l’aplicació de fangs3:      Quantitat de fangs a aplicar (tones)12:           Data prevista de l’aplicació6:

Superfície total a restaurar (m2)                                         Quantitat total de fangs sol·licitada (tones)12

Les persones sotasignants declaren la veracitat de les dades d’aquest formulari i es comprometen a seguir les condicions d’aplicació 
indicades en aquest document. 
Localitat i data:

Signat/ada ..................................
El/la titular o facultatiu/iva responsable de la restauració

Signat/ada ..................................
El/la facultatiu/iva o tècnic/a especialitzat/ada sol·licitant dels fangs

RESPONSABLE D’AVALUACIÓ I RESTAURACIÓ D’ACTIVITATS EXTRACTIVES, DMAH

AUTORITZACIÓ: Àrea d’Avaluació i Restauració d’Activitats Extractives

Zona 1

Zona 2

Zona 3

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

Codi d’autorització11

Codi d’autorització11 

Codi d’autorització11  

Data:                                                                                                   Vist i plau:

ACTIVITAT EXTRACTIVA

Annexos
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Fitxa de destinació dels fangs d’edar per la restauració d’activitats extractives

RESIDU                                                                                                      CODI CER:

Descripció:

Ref. caracterització:                                      Laboratori:                                        Codi mostra:                        Data:

PRODUCTOR/A                                                                                         CODI P-:

Nom:

Persona de contacte:

Adreça:

Codi postal:                                                                                                Municipi:

DESTINATARI/ÀRIA - ACTIVITAT EXTRACTIVA                              NIF:

Núm. d’expedient de l’activitat extractiva:

Nom de l’explotació:

Titular: 

Adreça del/de la titular:

Municipi:                                                                                                     Codi postal:

Facultatiu/iva (o responsable de la restauració):

LOCALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT EXTRACTIVA

Municipi:                                                                                              Comarca:

Paratge ( o zona) denominada:

DADES DE L’APLICACIÓ DE FANGS PREVISTA7

Codi d’autorització 11                 Superfície a restaurar (m2) :               Quantitat fangs a aplicar (tones)12: 

Codi d’autorització 11                 Superfície a restaurar (m2) :               Quantitat fangs a aplicar (tones)12: 

Codi d’autorització 11                 Superfície a restaurar (m2) :               Quantitat fangs a aplicar (tones)12: 

Quantitat total de fangs a aplicar (tones)12:                                                Superfície total a aplicar fangs (m2) :

Observacions:

Les persones sotasignants declaren la veracitat de les dades d’aquesta fitxa de destinació. 
Localitat i data:

Signat/ada..................................
El/la titular de l’activitat extractiva o el/la facultatiu/iva (destinatari/ària)

Signat/ada..................................
La persona productora/posseïdora dels fangs

AUTORITZACIÓ: Agència de Residus de Catalunya

Data:                                                                    Segell:                                                       Núm. de la fitxa de destinació:
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Notes explicatives per cumplimentar els formularis

1 Les zones a restaurar s’identifi caran mitjançant la coordenada UTM del punt central de l’àrea en qüestió.
2 Seguint els criteris fi xats en el nou manual d’Utilització de fangs de depuradora en restauració (2008), en aquest apartat 

s’ha de fer referència a aspectes que s’observen o es preveu que existiran en la zona a restaurar i que podran afectar tant 

l’estabilitat del talús com la seva correcta revegetació, o qualsevol dels elements que intervenen en la restauració: pendent 

excessiu, presència d’inestabilitats, control defi cient o inexistent de l’escorrentia, talussos excessivament llargs, etc.
3 Fa referència al resultat de l’avaluació d’impacte ambiental de la zona a restaurar, d’acord amb els criteris fi xats en el nou 

manual d’Utilització de fangs de depuradora en restauració (2008).
4 Fa referència a la naturalesa i l’origen de les terres o substrats que seran esmenats amb fangs: terres d’importació, terres de 

decapatge, estèrils propis de l’explotació, terres de rebuig de l’explotació mateixa, etc.
5 S’expressarà en matèria seca.
6 Fa referència a la data en què es preveu fer l’estesa de les mescles.
7 Dades que ha d’emplenar l’Àrea d’Avaluació i Restauració d’Activitats Extractives.
9 Dosi volumètrica prevista. La dosi s’expressarà mitjançant el quocient: volum de fangs deshidratats (humits)/volum de 

substrat a mesclar amb els fangs. 
10 Si s’utilitza més d’un tipus de terra o substrat de manera independent, és a dir, sense que sigui mesclat amb altres, s’haurà de 

formalitzar una sol·licitud diferent per a cada material, ja que les dosifi cacions dependran del material que es vulgui esmenar 

amb els fangs. Igualment, si es preveu duu a terme una mateixa aplicació en més de tres zones diferents, es presentaran 

tants fulls de sol·licitud com calgui per poder especifi car totes les zones, com si es tractés d’un únic full de sol·licitud.
11 És el número d’expedient del DMAH més tres dígits identifi catius de l’autorització.
12 S’expressarà en pes fresc.

4.3. Document de comunicació de zones restaurades 

Comunicació de zona restaurada

Annexos

Identificació (UTM)3 :                                                           X:                                                                  Y:

Codi d’autorització4 :

Superfície real (m2): 

Data de l’estesa de la terra vegetal:

Tipus de terres emprades:

Gruix mitjà de sòl reposat (m):

Quantitat total de fangs aplicats (tones)1 :

Dosificació dels fangs (tones/ha)2 :

Data de finalització de les sembres:

Espècies sembrades5 :

Data de finalització de les plantacions:

Espècies plantades5 :

Data de la comunicació: 

ZONA RESTAURADA

1 S’expressarà en pes fresc
2 S’expressarà en pes sec
3 Coordenades UTM del punt central
4 Codi atorgat per l’Àrea d’Avaluació i Restauració d’Activitats Extractives en autoritzar l’aplicació (vegeu el formulari de sol·licitud)
5 Nom científic de les espècies

Signat/ada ...................................................
El/la facultatiu/iva o tècnic/a responsable de la restauració
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5. Glossari 

Conductivitat elèctrica: Mesura de la capacitat de conducció elèctrica d’una substància i/o solució. Indica el grau de 

salinitat d’un extracte de sòl i/o fang.

Contaminant: Substància pròpia i/o estranya que es troba en un sistema en excés sobre la seva concentració natural.

Edafi tzable: Que pot conduir a la formació de sòl.

Escolament:Desplaçament o circulació superfi cial de les aigües de pluja o reg en forma concentrada, ramifi cada o difusa, 

que erosiona un terreny.

Esmena: Aportació que hom fa al sòl amb la fi nalitat de millorar-ne les propietats físiques, químiques i/o biològiques,

Fang de depuradora: Barreja pastosa obtinguda en el procés de depuració de les aigües residuals constituït per minerals 

fi ns i una quantitat important de matèria orgànica.

Georeferenciar: Localitzar geogràfi cament utilitzant un sistema de referència determinat.

Impacte ambiental: Efecte produït sobre el medi.

Làbil: Que es descompon amb facilitat.

Lixiviació: Procés de migració o rentat descendent d’elements solubles del sòl, originat per l’aigua de pluja o reg.

Material estèril: Residu de roca disgregada que s’obté juntament amb els minerals aprofi tables i que cal separar per a 

l’explotació d’un jaciment, perquè no té interès econòmic per a una activitat extractiva.

Mineralització: Transformació d’una substància orgànica en altres, minerals o inorgàniques, més assequibles per a les 

plantes.

Nutrient: Substància o element útil necessari per al creixement de les plantes i altres organismes del sòl.

Plantes ruderals: Plantes que viuen en terrenys molt infl uenciats per l’home com vorals de camins, runams, abocadors o 

rodalies d’estables.

Plantes nitròfi les: Plantes que prefereixen sòls rics en nitrats. Moltes viuen en ambients ruderals.

Porus: Intersticis del sòl.

Regeneració: Recuperació natural de zones degradades.

Regolita, regòlit: Mantell de pedruscall que es troba damunt la roca mare consolidada. Roca disgregada en contacte amb 

el sòl.

Restauració: Recuperació o reparació més o menys completa dels terrenys degradats perquè recobrin l’ús inicial o l’estat 

natural de la zona i s’integrin en el paisatge de l’entorn.

Revegetar: Tornar a fer créixer un conjunt vegetal en un indret despoblat, mitjançant la sembra o plantació d’arbres.

Textura: Proporció de sorra, llim i argila que hi ha en la fracció fi na d’un sòl.

Xaragall: Regueró o solc que forma l’aigua de la pluja en terrenys inclinats.
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