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Resposta als reptes estratègics.

Sessions mensuals grupals. Informació: butlletí, web i twitter
@ClusterResidus

Grups de treball específics

Visites individuals

Co-dissenyat amb les empreses i agents d’entorn

Co-liderat per ARC i ACCIÓ





Conèixer un ecosistema avançat amb 
solucions per reptes específics

Cohesionar els membres del futur 
clúster

Aprendre



Dates: del 16 al 18 de març de 2022

Agenda organitzada des de la iniciativa 
clúster

Despeses de viatge i allotjament a càrrec 
de l’assistent

Inscripcions: correu a 
amonjo@gencat.cat i mvidalt@gencat.cat

mailto:amonjo@gencat.cat
mailto:mvidalt@gencat.cat


❖ Projecte de simbiosi industrial

❖ Contacte amb clústers del sector dels països nòrdics

❖ Experiència incineradora Copenhaguen

❖ Visita a centres de gestió o conèixer projectes relacionats amb els següents residus :

• Tèxtil (planta de Malmö)

• Bateries de liti

• Metalls preciosos o terres rares

• Pantalles planes o panells fotovoltaics 

• Composites (vaixells, pales d’aerogeneradors, avions, etc.)

TEMES D’INTERÉS



BATERIES DE LITI DEL 

VEHÍCLE ELÈCTRIC

Característiques de les bateries dels vehicles elèctrics

Bateria primària: la seva reacció electroquímica és irreversible, després de que la 
bateria s’hagi descarregat no es pot tornar a carregar.

Bateria secundaria: La reacció és reversible. Un cop descarregada, es pot tornar a 
carregar novament injectant corrent continu d’una font externa. L’eficiència d’un cicle de 
càrrega i descàrrega està entre el 70 % i el 80 %. 

Material contingut en una bateria de Liti (en pes %)



Font: JRC Science for Policy Report 2018

A Catalunya, a Espanya i al sud d’Europa no existeix cap planta 
de tractament de residus de bateries de Liti

BATERIES DE LITI DEL 

VEHÍCLE ELÈCTRIC



RESPONSABILITAT AMPLIADA 

DEL PRODUCTOR

Mentrestant els vehicles elèctrics es multipliquen a les
carreteres a gran velocitat, els fabricants estan
treballant en el reciclatge de bateries de ions de liti,
també presents en smartphones, PC i altres objectes
contactats.

Un sector de futur que te com a objectiu millorar la
reutilització de metalls i terres rares i estratègiques
reduint el seu impacte ecològic i social.

A Europa, el mercat de vehicles elèctrics està
guanyant impuls (+ 80% el 2019), lo que suggereix
un volum creixent de bateries de liti usades.

Els fabricants de vehicles i els gestors de residus ja
anticipen el ràpid creixement del mercat de
tractament de bateries, que segons algunes
estimacions assolirà les 130.000 tones el 2030.

???



COMPOSITES DE FIBRA DE VIDRE 
D’AEROGENERADORS

La majoria de les pales dels aerogeneradors es fabriquen amb polièster o epoxy reforçat amb fibra de vidre. També
s'utilitza fibra de carboni o aramides (Kevlar) com a material de reforç. Avui en dia s’investiga la possibilitat de fer
servir compostos de fusta, como fusta-epoxy o fusta-fibra-epoxy.

Fuente: Iberdrola

A nivell català existeix la Associació Eòlica de Catalunya (Eoliccat) que agrupa

primers fabricants d’aerogeneradors de l'àmbit mundial, europeu, espanyol i català,

tots els impulsors eòlics a Catalunya, entitats financeres així com petites i mitjanes

empreses de l'àmbit econòmic local català (enginyeries, consultores, gabinets

d’advocats, etc.). A la seva pàgina web es poden consultar els parcs eòlics

existents a Catalunya.

A nivell estatal tenim la Asociación Empresarial Eólica (AEE), amb 200 empreses

associades que representen a més del 90% del sector a Espanya (promotors,

fabricants d'aerogeneradors i components, associacions nacionals i regionals,

organitzacions vinculades al sector.



COMPOSITES DE FIBRA DE VIDRE 
D’AEROGENERADORS



Projectes, a nivell estatal, que investiguen sobre la gestió de las pales dels aerogeneradors:

✓ Projecte Brio (2016): Iberdrola, junt amb Centres Tecnològics Gaiker-IK4 i Tecnalia

✓ R3FIBER: La tecnologia R3FIBER, desenvolupada per TRC i el CSIC

✓ Life REFIBRE: Blasgon, Cartif, ICCL, Incosa, San Gregorio

✓ Estratègia Vestas zero residus 2040

✓ Plataforma europea intersectorial WINDEUROPE/CEFIC/EUCIA

✓ Reciclalia

A Catalunya no existeix cap planta de tractament de residus de composites de 
fibra de vidre

COMPOSITES DE FIBRA DE VIDRE 
D’AEROGENERADORS


