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Rutes de recollida selectiva 2008
SANTOS JORGE (Envasos de vidre)
RUTA

Municipis

1

La Jonquera.

2

Portbou, Colera i Llançà

3

Port de la Selva, Selva de Mar i Llançà

4

Pedret i Marçà, Pau, Palau-saverdera,

5

Cantallops, Agullana, Vajol, Maçanet, Darnius i Biure

6

Llers, Pont de Molins, Boadella, St. Llorenç,Albanyà, Terrades, Cistella i Vilanant.

7

Avinyonet i Vilafant.

8

Bàscara, Pontós, Borrassa, Ordis, Navata i Cabanelles.

9

Saus-Camallera, Vilaür, St. Mori, St. Miquel, Torroella de Fluvià i Ventalló.

10

St. Pere Pescador, l’Armentera i Viladamat.

11

Garriguella, Vilamaniscle, Rabós, Espolla, St. Clement, Mollet de Peralada i Capmany.

12

Garrigàs, Palau-Sta. Eulàlia, Vilamalla, Sta. Llogaia, El Far, Fortià, Vila-sacra, Riumors i
Vilamacolum.

13

Vilabertran, Cabanes, Peralada
SERSALL ( Envasos lleugers)

RUTA

Municipis

1

La Jonquera,Cantallops,Agullana,La Vajol,Maçanet de Cabrenys,Darnius,Biure,Boadella - Pont de
Molins,Cabanes

2

Llançà,Port de la Selva,Vilafant,Vilamalla

3

Pontós, Bàscara,Vilaür,Saus-Camallera,Llampaies,Ventalló, Viladamat,Vilamacolum, Torroella de
Fluvià,Sant Miquel de Fluvià,Sant Mori

4

Empuriabrava,Sant Pere Pescador,l'Armentera

5

Cistella,Vilanant,Avinyonet,Navata,Cabanelles,Ordis,Borrassà,Garrigàs, Palau de Santa
Eulàlia, Siurana

6

Portbou,Colera

7

Vilafant,Figueres,Fortià

8

Santa Llogaia d'Àlguema, Navata, Lladó, Cabanelles, Ordis, Borrassà, Garrigàs Palau de Santa
Eulàlia, Peralada

9

Cadaqués, Llançà, Port de la Selva, Rabós, Espolla, Sant Climent Sescebes, Mollet de Peralada,
Capmay

10

Palau-saverdera, Pau, Llers, Terrades, Sant Llorenç de la Muga, Albanyà
SERSALL ( Paper i cartró )

RUTA

Municipis

1

Llançà,Port de la Selva,Selva de Mar,Cadaqués,Peralada

2

Vilafant,Mas Pau

Per a nous respetes, respostes de futur. Els residus, un repte de tots
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3

PortBou,Colera

4

Portbou,Palau,Saverdera

5

Ventalló,Viladamat, Vilamacolum, l'Armentera, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià,Pontós,
Vilaür, Sant Mori

6

Terrades, Sant Llorenç de la Muga, Albanyà, Cistella, Vilanant, Avinyonet, Navata, Lladó,
Cabanelles

7

Ordis, Borrassà, Garrigàs, Palau de Santa Eulàlia, Siurana, Vilamalla, Santa Llogaia, El Far
d'Empordà, Vila-sacra, Fortià,Riumors

8

La Jonquera, Cantallops, Agullana, La Vajol, Maçanet de Cabrenys, Darnius, Biure, Boadella Pont
de Molins

9

L'Armentera, Pedret i Marzà, Pau, Masarac, Rabós, Espolla, Sant Climent Sescebes, Mollet de
Peralada, Capmanya, Garriguella, Vilamaniscle, Vilabertran, Peralada, Cabanes

10

Sant Miquel de Fluvià, Saus-Camallera-Llampaies, Bàscara

11

Palau-saverdera, Vilabertran, Bàscara, Capmany, Sant Climent Secebes, Garriguella, Rabós, Llers

Rutes de recollida de RSU 2008

SERSALL
RUTA

Municipis

1

L'Armentera, Viladamat, Vilamacolum, Ventalló, Sant Miquel del Fluvià, Riumors, Fortià

2

Pau, Vilabertran, Cabanes, Pont de Molins, Lladó, Cabanelles, Vila-sacra

3

Pedret i Marzà, Vilamaniscle, Rabós, Espolla, Mollet de Peralada, Sant Climent Sescebes,
Capmany, Cantallops, Agullana, Llers

4

Avinyonet de Puigventós, Cistella, Vilanant, Navata, Ordis, Cabanelles, Borrassà, Bàscara, Palau
de Sta. Eulàlia,Garrigàs, Siurana

5

Vilamalla

6

Peralada
FCC

RUTA

Municipis

1

La Vajol, Maçanet de Cabrenys, Darnius, Masarac, Biure

2

El Far d'Empordà, Pontós, Saus-Camallera-Llampaies

3

Llançà

4

Terrades, Sant Llorenç de la Muga, Albanyà, Boadella i les Escaules,Garriguella

5

Port de la Selva, Selva de Mar

6

Portbou, Colera, Palau-Savardera
URBASER

RUTA

Municipis

1

Vilafant,Sant Llogaia d'Àlguema, Sant Mori, Vilaür

Per a nous respetes, respostes de futur. Els residus, un repte de tots
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SERVITRANSFER

RUTA

Municipis

1

Torroella de Fluvià, Sant Pere Pescador
GBI

RUTA

Municipis

1

La Jonquera

Noves rutes de recollida selectiva temporada d'hivern 2010

SERSALL (Paper i cartró )
RUTA

Municipis

1

Vilamalla, Vilabertran, Peralada, Cabanes, Pont de Molins, Capmany, Masarac, Sant Climent
Sescebes, Mollet de Peralada, Espolla, Rabós, Vilamaniscle, Garriguella, Pau, Palau-Saverdera,
Pedret i Marzà, Vilanova de la Muga

2

Llers, Avinyonet de Puigventós, Cistella, Vilanant, Navata, Lladó, Cabanelles, Ordis, Borrassà,
Bàscara

3

Cantallops, la Jonquera, Agullana, la Vajol, Maçanet de Cabrenys, Darnius, Terrades, Sant Llorenç
de la Muga, Albanyà, Boadella i les Escaules, les Escaules, Biure

4

L'armentera, Pelacalç, Saldet, Montiró, Viladamat, Valveralla, Ventalló, San Mori, Sant Miquel de
Fluvià, Sant Tomàs de Fluvià, Vila-Robau, Torroella de Fluvià, Vilamacolum, Sant Pere Pescador,
Empuriabrava

5

Castelló, Santa Llogaia d' Àlguema, Vilafant, Pontós, Bàscara, Vilaür, Saus-Camallera-Llampaies,
Palau de Santa Eulàlia, Garrigàs, Siurana, Riumors, Fortià

6

Empuriabrava, Castelló

7

Vila-sacra, el Far d'Empordà, Mas Pau, Llançà, Selva de Mar, Port de la Selva

8

Peralada, Vilabertran, Cabanes, Capmany, Sant Climent Sescebes, Rabós, Palau-Saverdera

9

Port de la Selva, Selva de Mar, Llançà

10

Vilafant

11

Colera,Portbou, Llançà

SERSALL (Envasos lleugers )
RUTA

Municipis

1

Cantallops, la Jonquera, Agullana, la Vajol, Maçanet de Cabrenys, Darnius, Boadella i les Escaules,
les Escaules, Terrades, Sant Llorenç de la Muga, Albanyà, Biure

2

Vila-sacra, Llers, Avinyonet Puigventós, Cistella, Vilanant, Cabanelles, Lladó, Navata, Ordis,
Borrassà, el Far d'Empordà, Fortià

3

Vilanova de la Muga, Peralada, Vilabertran, Cananes, Pont de Molins, Capmany, Masarac, Sant
Climent Secebes, Mollet de Peralada, Espolla, Rabós, Vilamaniscle, Garriguella, Pau, Pedret i

Per a nous respetes, respostes de futur. Els residus, un repte de tots
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Marzà

4

L'Armentera, Pelacalç, Saldet, Montiró, Viladamat, Valveralla, Ventalló, San Mori, Sant Miquel de
Fluvià, Sant Tomàs de Fluvià, Vila-Robau, Torroella de Fluvià, Vilamacolum, Sant Pere Pescador,
Empuriabrava

5

Castelló, Palau-saverdera, Llançà, Santa Llogaia d'Àlguema, Pontós, Bàscara, Vilaür, SausCamallera-Llampaies, Palau de Santa Eulàlia, Garrigàs, Siurana

6

Figueres,Vilafant, Castelló d'Empúries,

7

Vilamalla, Vilafant, Mas Pau, Figueres

8

Figueres

9

Port de la Selva, Selva de Mar, Llançà

10

Colera, Portbou, Llançà

11

Figueres, Empuriabrava

12

Fortià, Riumors, Vilamalla, Vila-sacra

SERSALL (Envasos de vidre)
RUTA

Municipis

1

La Jonquera, Cantallops, Agullana, Maçanet de Cabrenys, Llers, Avinyonet de Puigventós, Navata

2

Palau-saverdera, Port de la Selva, Selva de Mar, Llançà, Colera, Portbou, Garriguella, Peralada

3

Càmping Vell, Club Nàutic, Club Nàutic, Càmping Port de la Selva

4

Sant Pere Pescador, l' Armentera, Ventalló, Sant Miquel de Fluvià, Saus-Camallera-Llampaies,
Bàscara, Vilamalla, Vilabertran, Cabanes

5

Càmping les Dunes, Càmping l'Àmfora, Càmping la Ballena Alegre, Càmping las Palmeras

6

Vilafant, Castelló- Empuribrava

7

Càmping Laguna, Càmping Almata, Càmping Amberes, Càmping Mas Nou

8

Roses

9

Camping Salatà

10

Fortià, Riumors, Siurana,Vilamacolum, Torroella de Fluvià, Viladamat, Sant Mori, Vilaür, Palau de
Sta Eulàlia, Garrigàs, Pontós, Vilanant, Cistella, Lladó, Cabanelles, Ordis, Borrassà, Santa Llogaia
d'Àlguema, el Far d'Empordà

11

Recollida per empresa: Caseta d'en Serra

12

Vilasacra, Pont de Molins, Biure, Boadella i les Escaules, Terrades, Albanyà, Sant Llorenç de la
Muga, Darnius, la Vajol, Capmany, Masarac, Sant Climent Sescebes, Mollet de Peralada, Espolla,
Rabós, Vilamaniscle, Pau, Pedret i Marzà

13

Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, l'Armentera, Vilafant

14

Roses, Port de la Selva, Llançà, Portbou, Colera

Per a nous respetes, respostes de futur. Els residus, un repte de tots
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Noves rutes de recollida selectiva temporada d'estiu 2010
SERSALL (Paper i cartró )
RUTA

Municipis

1

Vilamalla, Vilabertran, Cabanes, Pont de Molins, Capmany, Masarac, Sant Climent Sescebes,
Mollet de Peralada, Espolla, Rabós, Vilamaniscle, Peralada, Vilanova de la Muga

2

Llers, Avinyonet de Puigventós, Cistella, Vilanant, Cabanelles, Lladó, Navata, Ordis, Borrassà, el
Far, Vila-sacra

3

Cantallops, la Jonquera, Agullana, la Vajol, Maçanet de Cabrenys, Darnius, Terrades, Sant Llorenç
de la Muga, Albanyà, Boadella i les Escaules, les Escaules, Biure

4

L'armentera, Pelacalç, Saldet, Montiró, Viladamat, Valveralla, Ventalló, San Mori, Sant Miquel de
Fluvià, Sant Tomàs de Fluvià, Vila-Robau, Torroella de Fluvià, Vilamacolum, Sant Pere Pescador,

5

Santa Llogaia d' Àlguema, Vilafant, Pontós, Bàscara, Vilaür, Saus-Camallera-Llampaies, Palau de
Santa Eulàlia, Garrigàs, Siurana, Riumors, Fortià

6

Empuriabrava, Castelló

7

Vilasacra, el Far, Mas Pau, Llançà, Selva de Mar, Port de la Selva

8

Peralada, Vilabertran, Cabanes, Capmany, Sant Climent Sescebes, Rabós, Vilamaniscle,
Garriguella, Pau

9

Camping, Almatà, Rius, Amberes, Mas Nou, Àmfora, Port de la Selva, Selva de Mar, Llançà

10

Bàscara, Mas Pau, Vilafant

11

L'Armentera, Pelacalç, Saldet, Montiró, Valveralla, Ventalló, Sant Pere Pescador

12

Colera, Portbou

13

Palau-saverdera, Pau, Selva de Mar, Port de la Selva, Llançà, Garriguella, Pedret i Marzà

SERSALL (Envasos lleugers )
RUTA

Municipis

1

Cantallops, la Jonquera, Agullana, la Vajol, Maçanet de Cabrenys, Darnius, Boadella i les Escaules,
Terrades, St Llorenç de la Muga, Albanyà, Biure

2

Vila-sacra, Llers, Avinyonet P., Cistella, Vilanant, Cabanelles, Lladó, Navata, Ordis,
Borrassà, el Far, Fortià

3

Vilabertran, Cabanes, Pont de Molins, Capmany, Masarac, Sant Climent Secebes, Mollet de
Peralada, Espolla, Rabós, Vilamaniscle, Vilanova de la Muga, Peralada

4

L'armentera, Pelacalç, Saldet, Montiró, Viladamat, Valveralla, Ventalló, St. Mori, St. Miquel de
Fluvià, St. Tomàs de Fluvià, Vila-Robau, Torroella de Fluvià, Vilamacolum, St. Pere Pescador,
Empuriabrava

5

Castelló, Vilafant, Sta Llogaia d'Àlguema, Pontós, Bàscara, Viaür, Saus Camallera Llampaies,
Palau de Sta Eulàlia, Garrigàs, Siurana

6

Figueres

7

Figueres, Empuriabrava

8

Vilamalla, Vilasacra, Riumors, Fortià,
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9

Figueres, Vilanant, Almata, Amberes, Laguna, Vilamalla

10

Empuriabrava, l'Armentera

11

Figueres, Mas Pau, Almata, Amberes, Amfora, Riu

12

Colera, Portbou

13

Castelló, Empuriabrava

14

Portbou,Palau-saverdera

15

Palau-saverdera, Pau, Selva de Mar, Port de la Selva, Llançà, Garriguella, Pedret i Marzà

16

Empuriabrava, Port de la Selva, Selva de Mar, Llançà

17

Llançà, Pau, Sant Pere Pescador
SERSALL (Envasos de vidre)

RUTA

Municipis

1

La Jonquera, Cantallops, Agullana, Maçanet de Cabrenys, Llers, Avinyonet de Puigventós, Navata

2

Palau-saverdera, Port de la Selva, Selva de Mar, Llançà, Colera, Portbou, Garriguella, Peralada

3

Càmping Vell, Club Nàutic, Club Nàutic, Càmping Port de la Selva

4

Sant Pere Pescador, l' Armentera, Ventalló, Sant Miquel de Fluvià, Saus-Camallera-Llampaies,
Bàscara, Vilamalla, Vilabertran, Cabanes

5

Càmping les Dunes, Càmping l'Àmfora, Càmping la Ballena Alegre, Càmping las Palmeras

6

Vilafant, Castelló- Empuribrava

7

Càmping Laguna, Càmping Almata, Càmping Amberes, Càmping Mas Nou

8

Roses

9

Camping Salatà

10

Fortià, Riumors, Siurana,Vilamacolum, Torroella de F., Viladamat, Sant Mori, Vilaür, Palau de Sta
E., Garrigàs, Pontós, Vilanant, Cistella, Lladó, Cabanelles, Ordis, Borrassà, Sta Llogaia d'À., el Far

11

Recollida per empresa: Caseta d'en Serra

12

Vilasacra, Pont de Molins, Biure, Boadella i les Escaules, Terrades, Albanyà, Sant Llorenç de la
Muga, Darnius, la Vajol, Capmany, Masarac, Sant Climent Sescebes, Mollet de Peralada, Espolla,
Rabós, Vilamaniscle, Pau, Pedret i Marzà

13

Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, l'Armentera, Vilafant

14

Roses, Port de la Selva, Llançà, Portbou, Colera

Per a nous respetes, respostes de futur. Els residus, un repte de tots

6

Pla de gestió de residus de Garrigàs

7. Annexes

Tractament dels residus
El tractament de residus fa referència a les tècniques de recuperació, reutilització, reciclatge i deposició
d’aquests.
El principal objectiu del tractament de residus és la seva minimització en origen. S’entén per
minimització qualsevol estratègia encaminada a la reducció de la quantitat o perillositat dels subproductes
contaminants generats, que requereixen un tractament o una eliminació final.
No s’ha d'oblidar que la minimització no és una pràctica que elimini totalment el problema ambiental, ja que,
sempre serà necessari un tractament posterior, sigui la incineració, la disposició controlada o qualsevol altre,
per petit que sigui.
En la vessant tecnològica, és necessari dipositar d'una planificació adequada que permeti articular una
dotació d'infraestructures de recollida, tractament i de disposició final adequades per tal d’assolir la millor
gestió possible dels residus, amb criteris de sostenibilitat, equilibri territorial i amb un context. És per això
que ja es va iniciar el procés de planificació d’aquestes instal·lacions mitjançant el Pla Territorial Sectorial
d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals 2005-2012 (PTSIRM), amb l’objectiu determinar i, si
s’escau, localitzar les instal·lacions de gestió de residus municipals que han de donar servei als diferents
àmbits territorials de Catalunya, per tal de garantir el compliment dels objectius de reciclatge i valorització. El
PTSIRM també determina les dades tècniques i de capacitat de cadascuna de les instal·lacions previstes,
amb l’objectiu d’ajustar-se a les necessitats de a població i de les activitats de l’àmbit territorial en qüestió.

1. Tractament de la fracció resta
Des del 1988 i fins l'actualitat la fracció resta és dipositada i tractada a l'abocador comarcal de l'Alt Empordà
situat a Pedret i Marzà. Tot i que l'abocador és una instal·lació de disposició controlada de residus, de
manera que no pugui ser font de contaminació del medi natural, els residus dipositats a l'abocador encara
contenen materials valoritzables.
Atès que el nou Model de Gestió dels Residus Municipals a Catalunya estableix que cal tractar la fracció
resta, a partir del 2012 entrarà en funcionament una Planta de Tractament d'aquesta fracció amb l'objectiu
d'obtenir el màxim l'aprofitament de les fraccions segregades i d'aquesta manera reduir i estabilitzar el
rebuig final a enviar a l'abocador comarcal.
La Planta de Tractament de la fracció RESTA
Per motius d’optimització de transport dels diferents fluxos generats a la Planta, aquesta s'ubicara als
terrenys annexes al dipòsit controlat de Pedret i Marzà. La nova instal·lació està dimensionada per a tractar
85.000 tones anuals de residus.
Aquesta solució, no només permetrà la gestió de la fracció RESTA d’acord amb el Nou Model de Residus
Municipals de Catalunya, si no que suposarà un augment important de la vida útil de la fase d’explotació
actual de l'abocador.
El tractament en planta de la fracció resta es realitza en vàries etapes:

1. Pre-selecció de la fracció resta
Es separarà la fracció orgànica continguda en la RESTA per al seu posterior processat minimitzant així la
seva presència en les fraccions de rebuig a la planta. Alhora es es recuperaran les fraccions valoritzables
(metalls, envasos plàstics, tetra – bricks, paper – cartró), mitjançant processos el més automatitzats
possibles. D'aquesta manera minimitzarem la quantitat de rebuig amb destinació a abocament, així com
també el contingut en matèria orgànica del mateix.

Per a nous respetes, respostes de futur. Els residus, un repte de tots
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2. Tractament biològic de la matèria orgànica separada de la fracció RESTA (MOR)
Una vegada realitzat el procés de separació granulomètrica de la matèria orgànica procedent de la RESTA,
la presència d´elements impropis en la MOR que es dirigeix a processos biològics és encara bastant
elevada. El procés d’estabilització aeròbia es desenvoluparà en l´interior d´una nau tancada on es diposita la
fracció orgànica formant una única pila, amb una alçada màxima de 3 metres.
Una voltejadora, o un conjunt de cargols muntats sobre un pont grua, s´encarrega de fer avançar i voltejar el
material fins que aquest compleixi el temps de permanència previst a la nau, moment en el qual s´extreu
mitjançant un sistema de cintes transportadores.
En la totalitat del temps de permanència del procés, el material a més s´aireja per mitjà de ventiladors que
usualment aspiren aire de la nau i els fa passar a través del material a estabilitzar. Tot l´aire extret de
l'aireació, així com de renovació de la nau, es recol·lecta i es tracta en un sistema de depuració d' olors.
La matèria orgànica així estabilitzada forma un compost gris que té diferents aplicacions, però en cap cas es
pot utilitzar com adob en terrenys agrícoles.
Un cop finalitzat el tractament de la fracció resta hi haurà un percentatge important originat pel procés de
triatge que caldrà abocar de manera controlada. D’altra banda, el material estabilitzat resultant del procés
d’estabilització que plantegen les plantes de fracció resta podria ser utilitzat per rebliment de camins,
canteres i altres usos. No obstant, l’ús no està regulat i hi ha la possibilitat d’haver-lo de dipositar a
l’abocador. Aquesta és la raó per la qual s'ampliarà l’abocador actual amb una nova fase d’explotació amb
capacitat per a 50.000 tones anuals. El dipòsit tindrà les mateixes característiques de l’actual: abocador de
classe II que permeti abocar residus sòlids urbans i assimilables.
Atès que el Centre de tractament de residus a la comarca se situarà a l’entorn de l’actual dipòsit controlat,
l’ampliació d’aquest es preveu en la mateixa ubicació.

L'abocador comarcal
L'abocador és un dipòsit controlat, és a dir, una instal·lació de disposició controlada de residus, de manera
que no puguin ser font de contaminació del medi natural.
Des dels seus inicis la instal·lació és gestionada pel
Consell Comarcal de l'Alt Empordà, tot i que des de
novembre de 1993 l’han explotat en règim de concessió,
les empreses Tractaments Alt Empordà, SL (1993-2005)
i GBI Serveis (a partir de 2005).
L'abocador dona servei als 68 municipis de la comarca i
a les empreses de la comarca que vulguin abocar-hi
residus comercials assimilables a RSU. Tracta
aproximadament unes 100.000 tones anuals de residus,
té una capacitat de tractament de lixiviats de 16.425 m3
i de tractament de metà de 1.524.240 m3.
Des de la seva creació, l’Abocador de Pedret i Marzà
s’han anat omplint en diferents fases i vasos d’abocament:

Il·lustració : Fotografia aeria de l'abocador
comarcal de l'Alt Empordà

FASE

PERIODE
D'EXPLOTACIÓ

SUPERFÍCIE

CAPACITAT
(m2)

GESTOR

I i II

1895-1991 (fase 2)

5,7ha

243000

Mancomunitat de municipis

III

1992-2001

6,5ha

469500

Consell Comarcal Alt Empordà

IV

2002-2012 (previst)

21,40ha

1167603

Consell Comarcal Alt Empordà
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Il·lustració : Esquema de l'abocador comarcal de l'Alt Empordà

El procés de tractament i deposició dels residus a l’abocador passa per diferents fases;
1. Impermeabilització del vas d'abocament
Després d’excavar el vas, previ a l’abocament dels residus, es
prepara el terreny per tal d’aconseguir un vas impermeable; per mitjà
d’una làmina sintètica de polietilè d’alta densitat. Aquesta s'estén per
tot el vas, fons i flancs laterals i es protegeix amb terres adequades i
una làmina de geotèxtil que a la vegada fa la funció de barrera entre
les terres i la capa drenant superior.
2. Drenatge de fons del vas d'abocament
Al fons del vas, sobre del geotèxtil s'estén una capa drenant
contínua de graves. Dins de la capa drenant es col·loquen uns tubs de drenatge en forma d’espina de peix
que permeten la circulació dels lixiviats cap al punt més baix del fons del vas, on s’ubica el pou de captació,
que per mitjà d’un sistema de bombament són evacuats a la planta de tractament.
3. Planta de premsatge
Els camions de la recollida municipal aboquen els residus a la nau
de premsat i per mitjà d’un pop es carreguen a la cinta d’alimentació
de la premsa. La cinta descarrega els residus a una tolva on cauen a
la caixa de compactació. Una vegada premsada la carrega s’expulsa
la bala fins al túnel de sortida on són lligades per una màquina
flleixadora.
Cada bala es retractila amb plàstic film i després es disposen a la
plataforma d’un camió i es transporten a la cel·la del vas
d’abocament.
4. Replè dels residus al vas d'abocament
Els residus es disposen a la cel·la del vas d’abocament en bales premsades i lligades amb fleix de
polipropilé. Aquest tipus d’explotació millora la explotació convencional “a granel” atès que:
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- S’obté una major densitat, 1 tona per m3, per tant s’allarga la vida útil de l’abocador.
- S’evita la dispersió de volàtils.
La cel·la d’abocament es recobreix amb una capa de terres. La formació de les successives cel·les
conformen el replè de residus al vas d’abocament.
5. Clausura i revegetació
A mesura que la superfície del dipòsit controlat vagi essent ocupada definitivament es recobreix, a partir de
l’última capa de residus dipositats de la següent manera: un capa d’assentament de 50 cm, una capa
drenant de graves, una capa d’impermeabilització amb argiles de 90 cm i una darrera capa d’uns 50 cm de
terra i terra vegetal que faciliti la revegetació.
Després, es procedeix a plantar espècies autòctones, de preferència, per evitar l’erosió dels tal·lusos i
restaurar paisatgísticament la zona.
En la superfície clausurada, hi haurà repartides les xemeneies que extreuen el biogàs produït per la
fermentació dels residus.
6. Planta depuradora de lixiviats
Els lixiviats és el líquid que es genera per la filtració de l’aigua a través dels residus, extraient d’ells
substàncies dissoltes i en suspensió contaminants. La seva procedència pot ser:
–

Aigües de percolació, pluja i d'escorrentiu

–

Aigües de procés, compactació i fermentació del residus

–

Aigües de neteja de les instal·lacions de l’abocador

La planta depuradora es va posar en funcionament el octubre de 2003. El procés de depuració dels lixiviats
generats a l’abocador inclou les fases:
1.Tractament primari: Consisteix en dos processos diferenciats, la nitrificació i desnitrificació per
eliminar la DQO, orgànic i amoni i una ultrafiltració per retenir i eliminar la biomassa.
2.Tractament secundari: Es tracta d’una òsmosi inversa per retenir i eliminar les sals.
3.Tractament terciari: Aquesta tractament consisteix en una absorció per carbó actiu en un tanc de
50 m3/dia de capacitat de tractament. La qualitat de l’efluent resultant (aigua depurada) compleix la
taula III RDPH que permet la seva utilització per a reg o neteja.
7. Planta de tractament del biogàs
El biogàs és el gas que es genera durant el procés de fermentació
dels residus en la seva fase anaerobica i està compost
principalment de metà.
La planta de tractament de biogàs es va posar en funcionament el
desembre de 2003. El procés de desgasificació consisteix en
l’aspiració del biogàs generat al vas fins a una cambra de
combustió. La combustió d’aquest permet l’aprofitament energètic a
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partir d’un generador elèctric. L’energia extreta del procés s’incorpora a la xarxa elèctrica.

2. Tractament de les fraccions de paper i cartró, envasos lleugers i envasos de vidre
El material producte de la recollida selectiva serà transportat única i exclusivament als centres autoritzats
per l'Agència de Residus de Catalunya, en funció de cada tipus de contenidor i material recollit. És
important que el material resultant després del tractament corresponent per a cada residu tingui una sortida
comercial adequada per tal d'assolir una de les bases del reciclatge total, és a dir, l'aprofitament de la
totalitat dels productes continguts en els residus urbans, i resoldre el problema de la fase final de la gestió
dels residus: el tractament.
2.1) Paper i cartró
Els dos recuperadors o gestors de paper i cartró que actualment hi ha a la comarca de l'Alt Empordà són:
•

Sersall’95 SL que disposa d’una planta de transferència a Castelló d’Empúries relacionada amb el
recuperador de Serveis forestals Maçanet de Cabrenys, S:L situat a Castelló d'Empúries.

•

Ferros Perich, empresa allotjada a Santa Llogaia d’Àlguema i gestora de paper i cartró i altres
residus.

El paper i cartró són materials fàcilment recuperables, sempre que no estiguin bruts o barrejats amb altres
materials. El cicle del paper no és infinit com el del vidre ja que a mesura que passa el temps les fibres es
van fent malbé fins arribar a deixar de ser reciclable. Però si es pot estalviar-ne molt reciclant el màxim
nombre de vegades possibles.
Quan el paper arriba a la planta de tractament provinent dels contenidors de recollida selectiva, se li extreu
la tinta i se li aporten noves fibres i els additius necessaris per tal que tingui consistència. Després es
procedeix a la barreja i al desfibratge, i s’extreu l’aigua; tot seguit es premsa i s’asseca obtenint-se paper
nou per al seu ús.
2.2) Envasos lleugers
La recuperació dels envasos lleugers es realitza actualment a la planta de triatge de Celrà (Gironès).
Aquesta planta forma part de la UTE Envasos lleugers Zona EST , l’empresa Sersall ’95 SL hi és
representada i per tant, disposa d’una planta de transferència a l’Alt Empordà.
Els envasos lleugers són materials poc densos i de característiques molt diverses, que necessiten passar
per un procés de triatge abans de ser reciclats. Un vegada triats trobem diferents materials:
•

Els tetra briks, que una vegada separats de la resta d’elements són portats a una planta de
tractament per separar-ne els seus components: alumini i cartró. Amb l’alumini i plàstic se’n fa
aglomerat i el cartró es recicla.

•

Les llaunes es porten a una planta de tractament on en separen l’alumini de l’acer, per tornar-ho a
fondre i reutilitzar.

•

Els plàstics es separen segons el tipus que són, per triturar-los i tornar-los a fer servir, per a fer
fibres per a roba, mobiliari urbà o altres aplicacions, però no es tornen a fer servir per envasar
menjar o begudes.
2.3) Envasos de vidre
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Pel que fa els recuperadors del vidre les plantes de recepció autoritzades són de l’empresa Santos Jorge,
amb seu a Mollet del Vallès.
El primer pas pel tractament del vidre és la seva neteja una vegada arriba a la planta de tractament. El
següent procés és la trituració i la depuració de les restes metàl·liques, papers i suros. En aquest punt es
barreja amb arena, sosa i calç, per després portar-ho a fundició. D’aquí ja se n’obté un vidre totalment
reciclat i llest per a ser usat de nou.
Fracció

Planta de transferència

Planta de valorització

Paper i Cartró

Sersall'95 SL (Castelló d'Empúries)

Serveis forestals Maçanet de Cabrenys,
S:L (Castelló d'Empúries)

Envasos lleugers

Sersall'95 SL (Castelló d'Empúries)

Planta triatge de Celrà (Girona)

Envasos de vidre

Santos Jorge (Mollet del Vallés) o
Planta de transferència situada a
Vilamalla

Santos Jorge (Mollet del Vallés)

3.Tractament de la fracció orgànica i la fracció verda
El tractament de la fracció orgànica i la fracció vegetal municipal de la comarca es durà a terme a través
d'una planta de compostatge amb data d'obertura l'any 2012. La nova Instal·lació de Tractament de la
FORM s'ubicarà a Pedret i Marzà , formant part del centre de tractament de residus de la comarca.
Disposarà d'una capacitat en una primera fase de 15.000 t/any, ampliable a 25.000 t/any en una segona
fase futura.
Planta de Tractament de la FORM
El procés de compostatge de la planta passa per diferents fases:
1. Pretractament mecànic i mescla
El pretractament de la FORM destinada a un compostatge aerobi, té per objecte l´obtenció
barreja entre la matèria orgànica i la fracció vegetal afegida com a matèria estructurant.

d´una òptima

2. Compostatge aerobi intensiu
L´objectiu d´aquesta primera etapa intensiva de tractament biològic, consisteix en la fermentació d´aquells
elements de biodegradabilidad ràpida, així com un acondicionament de la humitat del producte compostat
de cara a facilitar la separació d´impropis a l´etapa de refí primari, de manera que es minimitzi la quantitat
generada de rebuigs per la planta. Per l´experiència disponible, són suficients dues setmanes per a
aconseguir aquesta fermentació.
Donades les característiques dels residus, aquesta primera etapa de descomposició necessita del màxim
confinament possible per a evitar dispersió d´olors, a més de que el procés pugui desenvolupar-se en
condicions òptimes de aireació i humitat. Aquest procés es farà en túnels estàtics.
3. Refí primari
El refí primari de la fracció barrejada després de l´etapa de fermentació intensiva, té per objectiu la
separació d´aquells elements impropis de grandària mitja continguts en la FORM i que, després de l
´adequació de la humitat, poden separar-se més fàcilment minimitzant la quantitat de rebuigs generats a la
planta.
4. Maduració aeròbia
Una vegada realitzada la descomposició intensiva, la segona fase de maduració o acabat de compost té lloc
mitjançant processos aerobis amb un temps de permanència d´unes 8 setmanes addicionals.
L´alt temps de residència, així com disposar d´un material amb un grau de fermentació elevat, fa necessaris
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sistemes amb voltejos periòdics per reactivar periòdicament la biologia així com airejat. S’utilitzarà el
sistema de piles airejades amb voltejadora autònoma.
5. Refí final
El refí final de la fracció compostada, té per objectiu l´obtenció d´un compost final de característiques
adequades
per
al
compliment
del
RD
824/2005
sobre
productes
fertilitzants.
Es disposa de suficient experiència en aquest tipus de processos, constant bàsicament d´un primer trómel
que separa la fracció vegetal que es recirculará a procés, mentre que la resta de material (els fins), es
destina a una taula densimètrica que separa el compost d´aquelles fraccions lleugeres i pesades que
passen a ser rebuigs de planta.
Aquesta planta de compostatge donaria sortida també al tractament de la fracció esporga recollida
selectivament, per ser utilitzada al procés de compostatge com a material estructurant.
Alternatives privades de gestió de la FV:
Actualment, existeixen dues plantes de tractament de la FV a la comarca de l'Alt Empordà situades al
municipi de Castelló d'Empúries.
•

TEVECA

•

PRODEASA

Cal tenir present aquestes empreses alhora de planificar la gestió de la FV, ja que, haurien de cohabitar amb
la planta de compostatge de la fracció orgànica.
Compostage comunitari en planta
Un segon sistema de tractament de la FORM i la FV és el compostatge comunitari en planta. Aquest mètode
de tractament és el mateix que l'anterior però a escala més petita, ja que no assumeix tantes tones de
residus.
Actualment existeixen dues plantes de compostatge comunitari a la comarca situades en els municipis de
Boadella i les Escaules i Cabanes. Les dues plantes són competència exclusiva de cada municipi, tanmateix
la planta de Cabanes no es troba en funcionament.
Planta de compostatge comunitari de Boadella i les Escaules
El municipi de Boadella i Les Escaules, de 233 habitants, va
realitzar al 2006 una prova pilot per implantar el compostatge
comunitari de la fracció biodegradable generada per la
població dins el mateix municipi, tant la generada pels
particulars com pel sector de la restauració. Es va decidir
instal·lar una petita planta de compostatge aprofitant una
granja abandonada al costat del nucli urbà de Boadella.
Hi ha una participació del 90% de la població amb uns
resultats d’impropis del 0,2%. La recollida de la FORM es fa
amb contenidors selectius situats a la via pública. La fracció
verda procedent del mateix municipi i la procedent de neteja
de boscos, es tritura per a servir d’estructurant per a la
formació del compost. La planta tracta 60 tn de FORM a l'any, però es pot ampliar fins a 300tn / any.
D'aquesta manera, podria absorbir tota la FORM generada als municipis veïns, més la FV corresponent per
realitzar correctament el procés.
Quan la fracció orgànica procedent de la recollida selectiva arriba a la planta és garbellada per eliminar les
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poques impureses que encara pugui contenir. Seguidament es trituren residus vegetals per ser barrejats
amb la matèria orgànica. La mescla es disposa amb una pala mecànica formant piles damunt d'un paviment
adient amb recollida de lixiviats. Cal mantenir les piles en condicions de temperatura i humitat perquè els
microorganismes puguin descompondre la matèria orgànica. Finalment al cap de 12-14 setmanes
aproximadament , el compost, ja madur, és garbellat per obtenir un material homogeni i fi. El compost
resultant del procés pot ser comercialitzat com a adob.
Autocompostatge
Un altre sistema alternatiu de tractament de la fracció orgànica i vegetal és el compostatge casolà. Aquest
sistema de tractament posat en marxa des de fa temps en els municipis més petits de la comarca es
considera equivalent a la recollida selectiva i és mesurat amb els mateixos criteris. És una mesura eficaç de
prevenció, a la vegada que té un efecte important de cara a la sensibilització i formació ambiental.
L'autocompostatge és un sistema de tractament de la FORM que consisteix en
un procés natural de transformació de les restes orgàniques en compost, un
adob natural molt semblant a la terra vegetal.
Aquesta transformació la realitzen una sèrie de microorganismes
(fongs,
bacteris...) que es troben en la matèria orgànica. Per a garantir el bon
funcionament del procés, els microorganismes necessiten tenir una bona
barreja de restes orgàniques, oxigen, humitat i una temperatura determinada.
El procés de transformació es realitza amb l’ajut del compostador, un recipient
dissenyat perquè el compostatge es realitzi sense pudors, mosques o mal
aspecte.

Compostatge comunitari
Paral·lelament al compostatge casolà existeix un altre sistema de tractament de la FORM, el compostatge
comunitari. Aquest model de tractament de la FORM funciona exactament igual que l' aucompostatge amb
la diferència que la FORM és gestionada col·lectivament envers de ser gestionada per cada compostaire.
Actualment el municipi de Biure realitza aquesta pràctica per gestionar la FORM del seu municipi. El
sistema es va implantar al llarg del 2008 a través d'una prova pilot juntament amb l'ajut del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.
Consisteix en recollir la FORM en contenidors al carrer i el personal de l’ajuntament porta el residu als
compostadors comunitaris situats en un punt del municipi al costat de la minideixalleria. En aquesta
instal·lació es planteja un espai per a la recepció i trituració de la fracció verda que es genera al municipi per
posteriorment compostar-la dins els compostadors.
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4. Tractament dels residus especials i fraccions minoritàries
Les fraccions minoritàries i els residus especials sovint són els residus que es generen amb una menor
freqüència en proporció a la resta de residus domèstics; no obstant sovint són els més perjudicials per el
medi ambient. Per aquest raó s'ha de promoure la seva recollida selectiva per tal de que puguin rebre el seu
tractament especific i posterior valorització.
El material producte de la recollida serà transportat única i exclusivament als centres autoritzats per
l’Agència de Residus de Catalunya, en funció de cada tipus de contenidor i material recollit.
El transport es realitza amb els mateixos vehicles de la recollida, excepte en els casos que s’utilitzin centres
de transferència. Només es realitza d'aquesta manera s'incrementa el temps dedicat a la recollida de
contenidors en relació al temps de transport a les plantes de valorització així com la optimització del nombre
de viatges a les plantes autoritzades pels SIGs d'ECOEMBES i ECOVIDRIO.
4.1) Tractament dels residus voluminosos
La nova Instal·lació de Tractament de VOLUMINOSOS es situarà al centre de tractament de residus de la
comarca a Pedret i Marzà. Entrarà en funcionament a partir del 2012 i serà capaç de tractar els residus
voluminosos recollits separadament a la comarca fins a 15.000 t/any i el rebuig voluminós separat a la
planta de tractament de la fracció RESTA.

Planta de Tractament de VOLUMINOSOS

El tractament dels voluminosos consta de diferents parts que asseguraran una selecció acurada dels
materials valoritzables i un tractament adequat dels no valoritzables per a facilitar la disposició final en
abocador.
1. Trituració i separació de fèrrics. Contenidors d’expedició.
La pala anirà apropant els residus de fusta a l’abast de la grua per que alimenti la trituradora, que funcionarà
de manera discontinua, procurant no mesclar elements, per exemple fusta neta i fusta bruta.
Una vegada triturada, la fusta passarà per un separador magnètic que permeti recuperar els materials
fèrrics. La fusta triturada es classificarà segons els seu destí, en contenidors d’expedició.

2. Separació sense trituració:manual i amb pop mòbil
La resta dels residus en principi no es trituren, en aquest cas, el procés consisteix en agrupar-los segons la
seva naturalesa en contenidors:
•

Els electrodomèstics que continguin gasos nocius (freons, CFC, etc.), la grua els deixarà a un
troje/contenidor específic, llestos per a la seva expedició a empreses dedicades a la recuperació
d’aquests gasos.

•

Els equips electrònics i electrodomèstics de línia blanca (excepte neveres) i marró, la grua els
deixarà a un troje/contenidor específic, llestos per a la seva expedició. La destinació d’aquests
residus seran empreses dedicades a la valorització dels diferents components que composen
aquests equips. Es pot estudiar d’incorporar aquest procés a la planta.

•

El vidre pla en panells i procurant separar-lo tal i com es permeti la millor valorització.

•

La ferralla, inclosos tots aquells elements valoritzables, grans electrodomèstics sense CFC i que no
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siguin RAEE.
•

RAEE de totes dimensions.

•

Cartró, plàstics de grans dimensions...
3. Trituració del material no valoritzable

En aquest procés hi posem tots aquells residus voluminosos que no poden ser valoritzats però que el seu
volum fa que la seva disposició en l’abocador controlat sigui problemàtica: mobles, matalassos, fusta bruta,
plàstics etc.
El tractament de trituració amb una trituradora de tipus “Terminator” que permet la regulació de la llum de la
guillotina permetria aconseguir un material de mides homogènies i molt més senzill d’embalar i disposar en
abocador.
Aquest tractament també permet allargar la vida útil de l’abocador des del moment que augmenta la densitat
dels residus abocats.

4.2) Tractament dels RAEES
El sistema integrat de gestió dels RAEEs és Ofiraee. És una fundació sense ànim de lucre que s’encarrega
de la gestió i tractament dels aparells elèctrics i electrònics com: grans i petits electrodomèstics, aparells
informàtics, làmpares, tubs fluorescents, piles, bateries.... El tractament dels RAEEs dependrà del tipus de
material que estigui format:
Frigorífics, congeladors, equips d'aire condicionat...
Aquesta tipologia de RAAEs contenen gasos fluorcarbonats com els CFC, HCFC i HFC. o bé hidrocarburs
gasosos com el HC. El tractament d'aquests aparells passa per les següents fases:
•

Durant el desmuntatge, recollida i transport s'ha d'evitar el trencament del circuit de refrigeració de
l'aparell
(que
és
exterior
i
té la forma de reixeta) per evitar la fuita del gas confinat i l'oli que són dos
dels objectius essencials del tractament específic.

•

Pel que fa a la classificació de materials és recomanable separar els equips que conten HCS dels
que contenen gasos clorofluorocarbonats per permetre tractaments específics i més eficients amb
cada un dels grups.

•

A continuació es procedeix al l'extracció dels gasos i oli del circuit de refrigeració mitjançant equips
específics. És important vigilar amb el transport d'aquests residus per tal d'evitar el trencament dels
tubs de raigs catòdics.

•

Una vegada desmuntats els aparells es separen els tubs de raigs catòdic en dos grups:
fluorocarburs i hidrocarburs. Les instal·lacions d'extracció i tractament de gasos evitaran la seva
fuga a l'atmosfera.

Televisors, monitors...
Aquesta tipologia de RAAEs conten tubs de raig catòdic (TRCs) i estan formats per una pantalla, plom i un
con de plom. Per aquesta tipologia de residus és molt important evitar el tractament dels raigs catòdics
durant la recollida i el transport d'aquests residus
•

Una vegada desmuntats els tubs de raig catòdic és convenient que es classifiquin segons si
contenen més o menys de 400ppm de plom.

•

El vidre de la pantalla es útil per produir noves pantalles o altres productes de vidre que es fabriquin
amb aquest material. Tanmateix, el vidre del con també és reciclable i s'utilitzarà per fer-ne de nous.
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4.3) Runa
En aquests moments, existeixen tres instal·lacions de disposició de residus de la construcció a la comarca
en servei. I són aquestes mateixes les que preveu el Programa de Gestió de Residus de la Construcció
(PROGROC 2007-2012). Al mateix temps caldrà impulsar dues plantes de reciclatge de runes a la comarca,
una d’elles ja existeix i l’altra està en projecte.
Tipus
d'instal·lació

Gestor

Municipi

Dipòsit controlat

TAMUZ SA

Avinyonet de
Puigventós

Dipòsit controlat

Gestora de residus de
la construcció

Dipòsit controlat

Capacitat
total

Capacitat actual Vida útil

-

-

-

El Port de la
Selva

200000m3

50000m3

2anys

Gestora de residus
construcció i Costa
brava serveis

Peralada

280000m3

50000m3

5 anys

Planta de
valorització

Gestora de residus
construcció i Costa
brava serveis

Peralada
-

-

-

Planta de
valorització

Obres Pirinaiques

El Far d'Empordà

-

-

-

Planta de valorització de RUNES
El funcionament de la planta consisteix en la recepció de runes procedents de la demolició d'obres que han
arribat de l'exterior mitjançant camions. Seguidament, s'executa un tractament basat en el matxuqueig del
material per arribar, finalment, a un producte final destinat a la indústria dels àrids, és a dir, s'obtindrà
després del reciclatge un producte de benefici per a la seva venta.

5. Tractament dels vehicles abandonats fora d'ús
El desballestament del vehicle i el tractament dels residus s’ha de portar a terme en un centre autoritzat.
El centre de recepció del vehicle lliura el vehicle i el certificat de destrucció d’aquest al centre de tractament,
que li retorna una còpia degudament complimentada del certificat i es queda el vehicle per tal de fer-ne el
tractament adequat.
L’imprès original del certificat de destrucció s’adjunta a la documentació del vehicle per tramitar-ne la baixa
en un termini màxim de 30 dies.
El centre autoritzat de tractament dels vehicles envia quinzenalment una còpia dels certificats de destrucció
dels vehicles tractats a l’Agència de residus de Catalunya.
Anualment, el centre de tractament ha de tramitar la Declaració sobre la gestió de vehicles fora d’ús a
l’Agència de residus de Catalunya.

Per a nous respetes, respostes de futur. Els residus, un repte de tots
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