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Què són les matèries primeres (raw
materials)?
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Les matèries primes són imprescindibles actualment pel
desenvolupament de l'economia europea. Formen una base
industrial sòlida, produint una àmplia gamma de productes i
aplicacions que s'utilitzen per la vida quotidiana i les tecnologies
modernes.

Què són les matèries primeres (raw
materials)?

Els minerals i els metalls representen la base de qualsevol procés de
producció industrial. Proporcionen productes d’ús quotidià i també
noves solucions tecnològiques i industrials.
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• Les empreses tecnològiques europees i les companyies mineres
tenen un paper global creixent en l’accés a les matèries primeres.

• Les fonts principals de matèries primes es troben ubicades en parts
del món que no tenen estabilitat política i el capital econòmic és
molt baix.

• Existeixen més de 450 restriccions a l’exportació de més de 400
matèries primes, amb un dèficit de transparència en la restricció en
la exportació.

D’on obtenim les matèries primeres?
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D’on obtenim les matèries primeres?

La UE té una elevada dependència de les importacions de metalls
d’alta tecnologia com el cobalt, el platí, el titani i les terres rares.

Exemples:
 Els cotxes d’hidrogen requereixen catalitzadors de platí.
 Els cotxes elèctrics contenen bateries de liti.
 L’any 2000 la UE va patir una crisis de subministrament del tàntal

per la l’alta demanda de mòbils.
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D’on obtenim les matèries primeres?

Font: https://resourcetrade.earth/data?year=2016&importer=724&category=5&units=value



7

Amb el creixement econòmic actual ens enfrontem a que dels 118
elements de la taula periòdica 44 s’enfrontin a problemes crítics de
subministrament.

L’augment de la població i els nivells de vida augmentaran la
demanda de les matèries primes.

Què passa si no disposem de matèries 
primeres?

Les restriccions a l’accés d’aquestes matèries és una preocupació
creixent dins de la UE i en tot el món.

La UE ha creat una llista de primeres matèries crítiques (CRM):
 D’elevada importància econòmica i 
 Amb alt risc de subministrament. 
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Què passa si no disposem de matèries 
primeres?
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Font: https://www.acs.org/content/acs/en/greenchemistry/research-

innovation/research-topics/endangered-elements.html

Entre aquests es
troben:
 Terres rares,
 metalls preciosos o,
 elements essencials

per a la vida
quotidiana com per
exemple el
fòsfor.

No totes les CRM són
elements químics

Primeres matèries crítiques (Critical Raw
Material)
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Primeres matèries crítiques (Critical Raw
Material) Reserves de Cobalt al món  

Font: https://www.compareyourcountry.org/trade-in-raw-materials?cr=oecd&lg=en&page=2&visited=1
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Què podem fer per 
augmentar la disponibilitat 

de matèries primeres?
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 Pèrdua de valor dels materials i productes
 Escassetat de recursos i preus volàtils
 Residus generats / problemes ambientals

Limitacions de l’economia linealLimitacions de l’economia lineal

Recursos 
naturals

Crear Produir Llençar

Residus
Residus
Residus

Economia lineal
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I si convertim els residus en 
un recurs?
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Fuente: https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:00892d89-551e-42d9-ae68-
abdbd3b507a1/Steel+in+the+circular+economy+-+A+life+cycle+perspective.pdf

Fuente: Comisión Europea

Economia circular
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Font: https://economiacircular.org

https://www.youtube.com/watch?time_continue=190&v=RstFV_n6wRg
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Què són els RAEE?
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Els residus electrònics són aquells
residus que estan constituïts per aparells
que basen el seu funcionament en
l’electricitat i que actualment es troben en
desús.
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Al 2016 es van generar uns 44,7 milions de
tons de RAEE, uns 6,1 kg per habitant. La
estimació pel 2017 va ser de 46 milions i pel
2021 s’esperen uns 52,2 milions. Amb un
creixement entre el 3 i el 4 % anual.
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Materials que tenen un valor, ja sigui mitjançant la seva
recuperació o be s'utilitzen per obtenir energia
• Metalls fèrrics, ferro, acer…
• Metalls no fèrrics, Alumini, Coure, Metalls preciosos
• Plàstics de diverses composicions
• Vidre
• Altres (fusta, cautxú, cartró… )

Materials que no tenen un ús posterior i que s'han de disposar en 
abocadors controlats per evitar la seva perillositat

Materials Valoritzables

Materials No Valoritzables

Quins materials contenen els RAEE?
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Baldé, C.P., Forti V., Gray, V., Kuehr, R., Stegmann,P. : The Global E-waste Monitor – 2017, United Nations
University (UNU), International Telecommunication Union (ITU) & International Solid Waste Association
(ISWA), Bonn/Geneva/Vienna. 

Quin valor tenen els RAEE?
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Què hi ha en un telèfon?
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https://www.youtube.com/watch?v=66SGcBAs04w
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Què hi ha en un ordinador?
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•Gold - Printed Circuit Boards, Computer Chips (CPU), connectors / fingers
•Silver - Printed Circuit Boards, Computer Chips, keyboard membranes, some
capacitors
•Platinum - Hard Drives, Circuit board components
•Palladium - Hard Drives, Circuit board components (capacitors)
•Copper - CPU heat sinks, wiring and cables, Printed Circuit Boards, Computer Chips
•Nickel - Circuit board components
•Tantalum - Circuit board components (some capacitors)
•Cobalt - Hard Drives
•Aluminum - Printed Circuit Boards, Computer Chips, Hard Drives, CPU heat sinks
•Tin - Printed Circuit Boards, Computer Chips
•Zinc - Printed Circuit Boards
•Neodymium - Hard Drives (magnets)

Què hi ha en un ordinador?



26

Extraure de la terra els minerals per fabricar dispositius
electrònics nous surt 13 vegades més car que obtenir-los a
través d’aparells utilitzats.

https://www.bloglenovo.es/mineria-urbana-para-reciclar-residuos-electronicos/

Què és la mineria urbana?

La mineria urbana consisteix en reciclar aparells elèctrics i electrònics per 
recuperar els materials de valor que contenen, com l’or, la plata, el coure, 
l’alumini, el platí, l’acer o els plàstics.  
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Com reciclar?
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Reciclatge de RAEE
1. Separació selectiva
2. Transport a plantes de tractament
3. Descontaminació
4. Desmuntatge i separació dels 

components
5. Valorització i reintroducció de 

matèries
6. primeres al procés productiu
7. Deposició en abocador o valorització 

energètica dels materials no 
recuperables

Els països del Nord
traslladen fins a un

80% de l’e-waste a
països asiàtics, africans i
sud americans!
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Beneficis del reciclatge de RAEE
1. Estalvi de matèries primeres

2. Disminució del volum de residus als abocadors

3. Evitar l'impacte ambiental de les substàncies que 
contenen

4. Generació de negoci

NO s’aprofita 

A l’Àfrica 
s’estima que 

més d’un 75% 
de l’e-waste

NO s’aprofita 
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https://www.youtube.com/watch?v=EzaFerJYZhU

Generem negoci?

 Oportunitat de crear empreses de reciclatge

 Generació de llocs de treball

Els residus d’aparells electrònics i elèctrics (RAEE) podrien generar

més de 7.400 llocs de feina directes a Espanya, gràcies a la seva
reutilització, segons un estudi elaborat amb les dades del sector.
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www.eurecat.org

https://economiacircular.org


