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INTRODUCCIÓ 
 
És apropiat parlar de la gestió de residus en totes les obres de desconstrucció i 

construcció, ja que en tots els casos, es forma runa i restes de materials que 

s’han de gestionar amb cura per tal de respectar el medi ambient i la salut de 

les persones. Aquesta runa o residu es pot classificar, segons els seu origen o 

les diferents substàncies que el forma, en materials especials o no especials, o 

dit d’una altra manera, materials inerts, no inerts o perillosos. Així ho especifica 

el Decret 34/1996, del 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 

Catalunya, i el qual va ésser modificat posteriorment pel Decret 92/1999 sobre 

Catàleg de Residus de Catalunya. També, aquesta classificació la trobem més 

tard, en el Catàleg Europeu de Residus de la Construcció i Enderrocs (CER), que 

va entrar en vigor l’any 2002. 

A continuació, s’especifica el llistat de residus especials i no especials, el qual 

ens ajudarà a entendre el procediment de la gestió per a cada cas, tenint clar 

que, en tractar-se de materials especials, la regulació d’aquests serà més 

concisa i acurada, exigint-se, en la majoria dels casos, un pla de treball especial 

per a la manipulació i retirada d’aquests, com ens trobem en el cas del fibro-

ciment. 

 

LLISTAT DE RESIDUS ESPECIALS 

- Barreges o fraccions separades de formigó, maons, teules i materials 

ceràmics que continguin substàncies perilloses 

- Fusta, vidre i plàstics que continguin substàncies perilloses o estiguin 

contaminats per aquestes 

- Barreges bituminoses que continguin quitrà d’hulla 

- Quitrà d’hulla i productes enquitranats 

- Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses 

- Cables que continguin hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres substàncies 

perilloses 

- Terra i pedres que continguin substàncies perilloses 
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- Llots de drenatge que continguin substàncies perilloses 

- Balastre de vies fèrries que continguin substàncies perilloses 

- Materials d’aïllament que continguin amiant 

- Altres materials d’aïllament que consisteixin o continguin substàncies 

perilloses 

- Materials de construcció que continguin amiant 

- Materials de guix contaminats amb substàncies perilloses 

- Residus de la construcció i demolició que continguin mercuri 

- Residus de la construcció i demolició que continguin PCB 

(policlorobifenils), com per exemple: sellants que continguin PCB, 

revestiments de terres a base de resines que continguin PCB, 

acristalaments dobles que continguin PCB, condensadors que 

continguin PCB 

- Altres residus de la construcció i demolició (inclosos els residus 

barrejats) que continguin substàncies perilloses 

- Aparells amb CFC (clorofluorcarbó) 

- Pintures 

- Fluorescents 

 

 

LLISTAT DE RESIDUS NO ESPECIALS 

- Formigó 

- Maons 

- Teules i materials ceràmics 

- Fusta 

- Vidre 

- Plàstic 

- Barreges bituminoses que no continguin quitrà d’hulla 

- Coure, bronze, llautó 

- Alumini 
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- Zinc 

- Ferro i acer 

- Metalls barrejats 

- Cables que no continguin hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres 

substàncies perilloses 

- Terres i pedres que no continguin substàncies perilloses 

- Llots de drenatge que no continguin substàncies perilloses 

- Balastre de vies fèrries que no continguin substàncies perilloses 

- Materials d’aïllament que no continguin substàncies perilloses 

- Materials de construcció a base de guix que no continguin 

substàncies perilloses 

- Altres residus de la construcció i demolició que no continguin 

substàncies perilloses 

 

Un cop vist el llistat, es pot entendre que, en molts casos d’enderrocs o 

reformes, es pot manipular un material perillós sense arribar-ho a saber, ja 

sigui per contenir substàncies contaminades o per estar conformats per 

minerals considerats perillosos, com l’amiant o el mercuri. 

Aquesta situació ens deixa a entendre que, encara essent controlat i regulat per 

normativa, de manera estricta, hi ha molts punts de la bona gestió que se’ns 

escapen de les mans. 

 

RESIDUS I LA SEVA CORRECTA GESTIÓ 

Fins fa poc temps, a l’esta Espanyol i, sobretot, a Catalunya, els residus es 

dipositaven de manera incontrolada, ja que no es tenia consciència de la 

perillositat que això suposava. Poc a poc, amb l’ajuda de publicacions sobre els 

residus generats a Catalunya, es va anar informant de la quantitat de tones 

incontrolades  de runes que s’abocaven de manera irresponsable, creant un 

impacte medi ambiental, malmetent el paisatge i generant fonts de malalties, 

contaminació de l’ambient i risc d’incendis.  
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És en aquest moment quan s’aprova el Decret 201/1994, del 8 d’agost, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. Arrel d’aquest fet, 

comencen a publicar-se documentació encaminada a la conscienciació de la 

bona gestió de residus, la majoria d’ells publicats per l’Administració Pública.  

Trobem així els següents documents més representatius: 

- Manual de Desconstrucció, publicat el 1995 de la Itec. 

- Guia d’aplicació del Decret 201/1994, publicada per l’Administració. 

- Programa de Gestió de Residus de  la Construcció a Catalunya, 

(PROGROC), aprovat el 28 de juny de 2001 per l’Agencia de Residus de 

Catalunya. 

- Plan Nacional de Residuos de la Construcción, a l’estat Espanyol, aprovat el 

14 de juny del 2002 i publicat del Departament de Medi Ambient. 

 

A partir de les esmentades publicacions i del control dels residus gestionats, 

provinent d’enderrocs, construcció i indústria, se n’ha pogut comprovar la seva 

evolució amb el pas dels anys. El PROGROC publica aquest estudi a partir de la 

informació aconseguida pels gestors de residus autoritzats, durant el període 

2000-2003 i 1997/2003: 
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A partir de les declaracions dels gestors de residus autoritzats, l’Agència de 

Residus va poder confirmar que el total de residus gestionats a plantes 

autoritzades va ésser d’un total de 6.315.283 tones, l’any 2003. 

Arrel d’aquest moviment, molts abocadors incontrolats van ésser clausurats. 

Entre els anys 1998 i 1999 es van clausurar a Catalunya gran nombre 

d’abocadors incontrolats. 

- A la Terra Alta se’n van clausurar 12, tots ells de residus municipals 

que rebien tota classe de residus. 

- A la Conca de Barberà se’n van clausurar 26, abocadors que rebien 

tota classe de residus domèstics dels seus veïns 

- Al Berguedà se’n van clausurar 17, que rebien tot tipus de residus 

- Al Priorat se’n van clausurar 22. 

A d’altres localitats catalanes com són Centelles i Calella, també es van 

clausurar gran nombre d’abocadors incontrolats, abocadors que eren grans 

fonts de risc ambiental i sanitari i eren focus de molt males olors i de 

contaminació del sòl. 

Però, el procés iniciat a mitjans dels anys 90 per l’administració catalana i que 

tenia com a objectiu la millora de la gestió dels residus de la construcció 

mitjançant la deposició controlada dels mateixos, s’ha consolidat definitivament 

durant el període 2001-2003. La creació de la xarxa bàsica de dipòsits 

controlats de runes a Catalunya s’ha suportat en un sistema senzill i eficaç de 

control municipal dels flux de residus (avaluació, fiança, contracte d’acceptació i 

certificat), gràcies al qual, s’ha aconseguit acabar amb els abocaments 

perifèrics urbans i dirigir els residus de la construcció als dipòsits controlats. 

 

La tendència de les dades fins a final dels anys 90 havia estat un creixement 

sostingut de les tones gestionades mitjançant dipòsit controlat, a mesura que 

es declaraven més residus de la construcció a Catalunya. En canvi, durant el 

període 2001-2003, les quantitats gestionades mitjançant dipòsit controlat s’han 

estabilitzat al voltant del 97% del total de tones gestionades. 
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Paral·lelament, s’ha pogut reduir el nombre de punts d’abocament 

progressivament, d’acord amb la següent taula: 

Actuacions destinades al tancament de punts d’abocament incontrolats. 200003 

Any      Nº punts d’abocament incontrolats tancats      Municipis afectats 

2001 
 
18 

 
18 

2002 53 24 

2003 203 49 
 

Un risc greu de la gestió dels dipòsits de runes és la mescla de residus que 

tinguin l’obligació de tractar-se en un altre tipus d’instal·lacions, com s’ha 

esmentat anteriorment, per desconèixer l’existència de substàncies perilloses 

afectant als materials residuals. El risc s’amplia si augmenta el nombre i la 

pluralitat de gestors. Per tant, caldria intensificar el sistema d’inspecció, control 

i monitoratge de les instal·lacions que efectua l’Agència de Residus de 

Catalunya. 
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MATERIALS RESIDUALS 

Com s’esmenta en capítols anteriors, els materials residuals provinents 

d’enderroc es poden classificar en especials i no especials, segons el Catàleg 

Europeu dels Residus de la Construcció i Enderrocs (CER). Es situen en el grup 

17, i són als que en fa expressa referència el Plan Nacional de Residuos de la 

Construcción. Es classifiquen de manera senzilla, mitjançant un codi numèric i 

unes taules de característiques, amb el propòsit de facilitar la seva identificació i 

procedir al sistema de gestió més adient, localitzant la planta autoritzada a on 

s’hauran de dirigir. 

Per entendre aquest procés cal, primer, adjuntar el llistat de materials residuals 

classificats segons el CER: 
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Llegenda 

T11 Deposició de residus inerts  

T12 Deposició de residus no especials 

T13 Deposició de residus especials  

T21 Incineració de residus no halogenats 

T22 Incineració de residus halogenats  

T24 Tractament per evaporació 

T31 Tractament fisicoquímic i biològic  

T32 Tractament específic 

T33 Estabilització T34 Esterilització 

T62 Gestió per un centre de Recollida i transferència 

 

V11 Reciclatge de paper i cartró 

V12 Reciclatge de plàstics 

V13 Reciclatge de tèxtils  

V14 Reciclatge de vidre 

V15 Reciclatge i reutilització de fustes  

V21 Regeneració de dissolvents 

V41 Reciclatge i recuperació de metalls i compostos metàl·lics  

V45 Recuperació de cables 

V61 Utilització com a combustible 

V71 Utilització en la construcció 

V84 Utilització per a rebliment de terrenys (restauració d’activitats extractives) 
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Per a cada residu consignat al Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), 

s’indiquen de forma genèrica quin és el seu origen, la classificació i les opcions 

de valorització, tractament i disposició de rebuig. Aquesta informació es 

reparteix en els quadres presentats anteriorment, en les columnes amb les 

inicials següents: 

 

- CLA: (classificació). Indica la categoria a la que pertany el residu, (inert, 

no especial o especial), d’acord amb la classificació establerta per la Llei 

6/1993, del 15 de Juliol, reguladora dels residus. 

- VAL: (valorització). Cada abreviació indica diferents possibilitats de 

valorització aplicables a cada cas, ja sigui per a la comercialització, la 

reutlització o el reciclatge. 

- TDR: (tractament i disposició de rebuig). Cada abreviació indica els 

sistemes òptims de tractament i de disposició del rebuig per a cada 

residu, ordenats de més a menys segons l’aplicació òptima. 

 

Així doncs, si dos materials en concret, en aquest cas l’amiant i la fusta, que 

són de gran importància per obtenir-ne grans volums amb l’enderroc de la nau 

a estudiar, passem a classificar-los en els quadres corresponents, de la següent 

manera: 

 

FUSTA 

1702: Fusta, Vidre i Plàstic 

170201: Fusta 

- CLA: No especial 

- VAL: V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

        V61 Utilització com a combustible 

- TDR:  -  

 

 



LA SEGURETAT EN L’ENDERROC D’UNA NAU INDUSTRIAL A PALAMÓS 

Materials i abocament controlat 

 
PFC                                                                                                             ROMINA CASSÀ DIEGUEZ 
 

275 

FIBRO-CIMENT 

1706: Materials de construcció que contenen amiant 

170605: Materials de construcció que contenen amiant 

- CLA: Especial 

- VAL:  -  

- TDR: T13 Deposició de residus especials 

 

Per tant, amb l’ajuda del Catàleg de Residus de Catalunya sabem que, caldrà 

dipositar el fibro-ciment extret de l’obra en abocadors autoritzats per a rebre 

residus especials, i , pel que fa a la fusta, recomana la seva reutilització, tan 

sigui en obra com per a combustible, així com el seu reciclatge. 
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ABOCADORS CONTROLATS 

Els dipòsits controlats són instal·lacions de disposició controlada del rebuig en 

superfície i fraccions no reciclabes, de tal manera que no puguin ser font de 

contaminació de l’entorn. És una instal·lació que correctament gestionada 

permet assolir els objectius ambientals que marca la llei reguladora dels 

residus: 

- Prevenir els riscs per a l’aigua, l’aire, el sòl, la flora i la fauna. 

- Eliminar les molèsties causades per sorolls i olors 

- Respectar el paisatge i els espais naturals i especialment els espais 

protegits 

- Impedir l’abocament incontrolat de tota classe de residus 

 

Per tots aquests factors el dipòsit controlat és una instal·lació adequada de 

destí final del rebuig dels residus. En ells es depositen aquells residus que en 

aquests moments no es poden evitar (minimitzar) ni aprofitar (valoritzar).  

De forma semblant de la resta de classes en que es classifiquen els dipòsits, 

existeixen uns criteris específics d’impermeabilització del vas, drenatge de 

lixiviats, condicions d’explotació, segellament i controls postclausura pels 

dipòsits controlats de terres i runes. 

Els residus es van col·locant sobre un terreny prèviament impermeabilitzat, 

estenent-los en capes de menys de 2 metres d’espessor i compactant-los per 

disminuir-ne el volum sota una capa de sorra. La colgada final del dipòsit amb 

terra n’elimina les possibles males olors, evitant així problemes sanitaris i 

permetent confinar, d’aquesta manera, correctament els residus. 

En el Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig en dipòsits 

controlats es regulen totes les condicions tècniques i administratives que han de 

complir tots els dipòsits controlats de residus, i en concret, el de terres i runes. 
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TIPUS D’ABOCADORS 

Tenint clara la classificació dels diferents materials residuals que poden provenir 

d’una obra d’enderroc o construcció, cal definir quins tipus d’abocadors 

controlats existeixen i quins materials admeten cadascun. 

Segons la normativa vigent en matèria de disposició de residus es distingeixen 

tres classes de dipòsits:  

 

- per residus perillosos (Classe III) 

- per residus no perillosos (Classe II)  

- per residus inerts (Classe I) 
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DIPÒSITS DE CLASSE I 

Els dipòsits per a residus inerts són aquells que admeten l’abocat de terres i 

runes de la construcció, pel que únicament poden ser admesos a la instal·lació 

els residus contemplats en el grup 17 (residus de la construcció i demolició), els 

residus d’origen industrial assimilables als residus esmentats. 

Els residus que continguin petites quantitats de materials barrejades, com ara 

vidre, plàstic, fustes, etc., no es poden admetre en els dipòsits controlats a no 

ser que estiguin barrejats amb residus provinents de construcció d’origen petri. 

Els residus que s’accepten als dipòsits controlats de classe I han de complir les 

definicions següents: 

- Materials i substàncies provinents de l’operació d’enderrocament d’edificis, 

instal·lacions i obra de fàbrica en general. 

- Materials i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat de la 

construcció. 

- Terres, pedres o altres materials que s’originen en l’activitat d’excavació 

d’un sòl. 

 

Els abocadors de runes controlats a la comarca de Girona són escassos, com a 

la resta de Catalunya, però aquestes empreses gestores de residus asseguren 

una instal·lació preparada per a la rebuda del material i la posterior manipulació 

mitjançant el tractament, el reciclatge i la valorització dels mateixos. Per tant, 

no es tracta d’eliminar els residus dipositant-los  sota control en llocs adequats, 

sinó que s’aprofita i es treu rendiment de totes aquelles fraccions reutilitzables. 

 

D’altra banda, els abocadors tenen una vida útil limitada, per tant, quan ja no 

poden absorbir més residus, es recuperen els espais per integrar-los de nou en 

el paisatge, com ja es va fer amb l’abocador de Roses, operatiu des del 1997 

fins al 2003. 
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A continuació, podem veure la ubicació de tots els dipòsits controlats, de classe 

I, que trobem a la comarca de Girona, on també hi consten les plantes de 

transferència, que són instal·lacions que admeten petites quantitats de residus 

(màx. 10 m3) i les traslladen als dipòsits corresponents. 
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Dipòsits de residus inerts a Catalunya. 
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DIPÒSITS DE CLASSE II 

Els dipòsits controlats de residus municipals són dipòsits de classe II, equipats 

específicament per a admetre totes aquelles fraccions dels residus municipals 

que no es poden valoritzar.  

Compliran les mateixes característiques que qualsevol altre dipòsit controlat. 

Normalment, aquests abocadors no contenen els residus sota terres, sinó que 

es separen en diferents contenidors, per al seu posterior reciclatge. Aquelles 

matèries que continguin restes de diferents materials es col·loquen a part, on 

es seleccionaran les fraccions que siguin aprofitables per al seu reciclatge o 

incineració. 

Els residus admisibles en aquest tipus de dipòsits són: 

- Runa procedent d’enderrocs 

- Residus procedents de construcció 

- Terres d’excavacions 

Els residus no admissibles en aquests dipòsits són: 

- Amiant d’aïllament o com a component d’altres materials 

- Residus de jardineria i tala de boscos 

- Residus líquids 

- Productes de drenatge 

- Residus fermentables en general 

- Productes procedents de neteges prèvies a l’enderrocament d’instal·lacions 

industrials. 
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Dipòsits municipals a Catalunya. 
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DIPÒSITS DE CLASSE III 

Són aquells dipòsits preparats per a rebre residus especials, és a dir, tots 

aquells materials contaminats amb substàncies perilloses com posen ésser el 

mercuri o l’amiant, així com els residus industrials, que no es poden rebre als 

dipòsits de classe I i II ( abocadors de terres i runes i dipòsits municipals) 

 

Aquests dipòsits no es poden situar en qualsevol emplaçament, ja que el seu 

correcte funcionament, evitant la contaminació del sòl, depèn de les qualitats 

del terreny. Per a conformar el dipòsits es necessiten, doncs, estudis de caire 

geològic i hidrogeològic per conèixer la capacitat de confinament del terreny 

natural de l'indret on està previst instal·lar el dipòsit. Aquests estudis es 

completen amb estudis sobre l'estat de la fissuració i disposició estructural dels 

materials, estudis geotècnics i amb una avaluació dels riscos naturals 

(inundacions, subsidències, esllavissades, moviments sísmics, allaus,...) 

 

Un cop assegurada la capacitat del terreny per a la instal·lació del dipòsit, es 

procedeix a la preparació de l’abocador de la següent manera: 

Una vegada sanejada i anivellada la superfície del vas del dipòsit, se li dóna un 

cert pendent i es recobreixen tant el fons com els flancs laterals amb una sèrie 

de capes d'impermeabilització mineral i sintètica amb l'objectiu de reforçar 

l'estanqueïtat natural del vas i amb un drenatge per captar i evacuar els lixiviats 

originats. 

 

Aquests dipòsits rebran visites periòdiques d'inspecció que faran directament o 

indirecta l'Agència de Residus de Catalunya. Les inspeccions es realitzen 

directament a les instal·lacions o bé, s’estudien els resultats analítics que 

s'obtenen del mostreig periòdic de les aigües subterrànies a la xarxa 

piezomètrica de control.  
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Dipòsits controlats de residus industrials a Catalunya. 
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Dipòsits controlats de residus especials a Catalunya: 

Segons l’Agència de Gestors de Residus de Catalunya, avui en dia, l’únic 

abocador autoritzat per aquest tipus de material és el dipòsits de Can Palà, al 

municipi de Castellolí (Anoia). Aquest dipòsit és gestionat per l’empresa Gestora 

ATLAS GESTIONS MEDIOMABIENTAL, S.A. 

 

 

Codi de gestor Operacions autoritzades  Telèfon: 938047131 
E-01.89  T13 Deposició de residus 

especials 
Fax: 938032624 

    E-mail: 
m.ambiente@comsa.com  

Adreça física  Adreça de 
correspondència  

Web:  

CAN PALÀ S/N DIPÒSIT CONTROLAT DE 
CLASSE III 

www.comsamedioambiente.com 

08719 08719    
CASTELLOLÍ CASTELLOLÍ    
Activitat:  
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS PERILLOSOS. 
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CARACTERÍSTIQUES DELS DIPÒSITS CONTROLATS DE RUNES 

Hi ha tres tipologies de dipòsits, com s’ha pogut veure en punts anteriors, però 

els més utilitzats, en el ram de la construcció i enderrocs són els dipòsits de 

runes (classe I) i, en casos especials, els dipòsits per a residus perillosos 

(classe III), sense oblidar que, no parlem en aquest cas dels dipòsits de 

rebuda de residus industrials, també inclosos en la classe III, però amb 

sistemes de tractament de substàncies molt més complicades. En menys 

proporció, són utilitzats abocadors municipals de classe II. 

En aquest punt fem referència, doncs, als dipòsits controlats de deposició de 

residus controlada  de manera subterrània (classe I, II i III, que reben 

materials provinents d’excavacions i construcció). 

 

Aquests dipòsits estaran formats per vàries parts: 

- Entrada: Verificació de l’origen dels residus, l’abocament dels quals estigui 

degudament autoritzat. 

 

- Desguassos perimetrals: Existeixen petits canals col·locats al voltant del 

dipòsit controlat l’objectiu dels quals és el d’impedir que l’aigua d’escorrentia 

s’escoli dins del dipòsit controlat i faci d’aquesta manera augmentar el volum de 

lixiviats (líquid resultant de la descomposició dels residus). 

 

- Capa impermeable inferior, Capa de drenatge dels lixiviats, Bassa de recollida 

dels lixiviats: A fi de que els lixiviats no es puguin filtrar sòl avall i contaminar 

les aigües subterrànies de la zona, els dipòsits controlats tenen el seu fons 

impermeabilitzat de forma molt acurada. Els lixiviats són recullits a través d’una 

capa de drenatge de graves i conduïts fins a les basses de recollida. 

 

- Xarxa de drenatge de gasos: Com a resultat de la fermentació dels residus 

orgànics aquests produeixen una sèrie de gasos que mitjançant una bateria de 

canonades són evacuats i fins i tot en alguns casos aprofitats. 
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- Tanca perimetral: El dipòsit controlat és necessàriament encerclat per una 

tanca a fi d’impedir els abocaments clandestins de matèries no acceptades, com 

poden ser materials tòxics o perillosos, i l’entrada d’animals oportunistes. 

 

- Colgada diària: Els residus dipositats, diàriament són colgats mitjançant una 

capa de terra que elimina les molèsties i els problemes sanitaris que es podrien 

arribar a produir i assegura el correcte confinament dels residus dipositats. 

 

- Zona clausurada: Un cop el dipòsit controlat arriba a la fi del seu servei, 

l’espai que aquest ocupa pot ser recuperat per a altres usos. Però s’ha de 

garantir el segellat de la zona per d'assegurar l'aïllament definitiu de la 

infiltració de les aigües de pluja, integrar la instal·lació en el medi i garantir un 

ús futur del lloc compatible amb la presència dels residus. 

 

Els criteris d'impermeabilització del vas i el drenatge de lixiviats s'estableixen 

per evitar la fuita dels lixiviats*. 

A mesura que la superfície del vas es vagi ocupant definitivament s'haurà de 

realitzar una clausura. 

L'estabilitat del dipòsit s'haurà d'acreditar mitjançant els corresponents càlculs. 

 

* Els lixiviats són els líquids que es generen en un dipòsit controlat com a consequència de la 

filtració de les aigües de pluja, del contingut d’humitat del residu i, en el cas dels residus 

biodegradables, del contingut en matèria orgànica. 

 

Els dipòsits controlats s'han de dotar de la següent infraestructura:  

1. Pou de registre  

2. Rasa perimètrica  

3. Bassa de decantació de les aigües pluvials  

4. Bassa d'emmagatzematge de lixiviats  

5. Murs de contenció de residus  
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6. Xarxa piezomètrica de control de les aigües subterrànies  

7. Recollida i evacuació dels gasos de fermentació  

8. Tanca perimètrica  

9. Caseta de control i recepció  

10. Magatzem de vehicles i manteniment  

 

Els lixiviats es captaran, s'evacuaran del dipòsit i rebran el tractament previst a 

cadascuna de les instal·lacions, siguin de classe I, II o III. 

Es preveurà una xarxa de xemeneies per a la recollida i evacuació dels gasos 

de fermentació o biogas. 

Tota instal·lació d'aquestes característiques, un cop finalitzada la seva vida útil, 

haurà de dur a terme un període obligatori de gestió de postclausura, durant el 

qual es controlaran tot un seguit de paràmetres relacionats amb el control del 

dipòsit 

 

A mesura que la superfície del dipòsit s'ocupa definitivament, es recobreix, a 

partir de l'última capa de residus dipositats, amb una sèrie de capes 

d'impermeabilització mineral i sintètica, de drenatge i de terra suport i vegetal. 

A continuació, es procedeix a la sembra de l'última capa amb espècies idònies 

per protegir la zona de l'erosió de l'aigua o del vent i minimitzar la infiltració de 

l'aigua de pluja. 
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S’ha de tenir molt en compte a l’hora de triar la correcta ubicació del dipòsit 

Controlat, ja sigui per a materials inerts, no especials o especials, a més del seu 

fàcil accés i la proximitat de nuclis urbans, l’entorn en el que l’impacte sobre el 

medi sigui el mínim. 

 

El dipòsit controlat a on s’han dirigit les plaques de fibro-ciment de l’enderroc 

estudiat en aquest projecte es troba a Castellolí i és un dels dipòsits de material 

més importants de Catalunya. L’emplaçament de l’esmentat dipòsit controlat 

(Castellolí) es va escollir degut a que la zona està formada per una gruixuda 

capa de margues, roques d’origen sedimentari amb un alt contingut en argiles, 

material que confereix al terreny un elevat grau d’impermeabilitat natural. No 

obstant, la bona comunicació viària va ser un altre factor favorable que es va 

tenir en compte. 

Tota instal·lació d'aquestes característiques, un cop finalitzada la seva vida útil 

haurà de dur a terme un període obligatori de gestió de post-clausura, on es 

controlaran tot un seguit de paràmetres relacionats amb el control del dipòsit. 
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Dipòsit controlat per Residus Especials de Castellolí, Anoia: Can Palà. 
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TRACTAMENT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 

Com podem veure a cada apartat dels dipòsits controlats, s’enumeren la 

quantitat i el tipus de tractament a que destinen les seves instal·lacions (mapa 

adjuntat), ja que no solsament es tracta de la deposició controlada dels residus, 

sinó de tractar d’aprofitar, reutilitzar i reciclar els materials per a una correcta 

gestió mediambiental. 

Pel que fa als residus provinents de la construcció, tema que més ens interessa 

per ésser el ram a tractar, trobem que moltes plantes controlades poden 

garantir, no només la deposició dels residus, sinó també la valorització i el 

reciclatge dels mateixos. Per entendre de que es tracten aquests processos, 

s’expliquen els conceptes a continuació. 

 

DEPOSICIÓ DE REBUIG EN DIPÒSITS CONTROLATS 

Amb l’objectiu de regular les condicions tècniques i administratives que han de 

complir els dipòsits controlats de residus, i en concret els dipòsits controlats de 

terres i runes, es va publicar el Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la 

deposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats, que s’haurà d’actualitzar 

d’acord al Reial Decret 1481/2001 estatal que transposa la Directiva 

d’abocadors 1999/31/CE. 

Independentment de que es potenciï la prevenció i valorització dels residus, és 

indispensable disposar d’unes instal·lacions finals per a la correcta gestió dels 

residus que, per raons diverses, no poden ser reintroduïts de nou al cicle 

productiu. Aquestes instal·lacions són les que s’anomenen dipòsits controlats 

per a residus. 

És un fet evident que a Catalunya existeixen un conjunt d’activitats extractives 

abandonades (anteriors a la Llei 12/1981, de 24 de desembre, sobre protecció 

d’espais d’interès natural afectats per activitats extractives) que mai no han  

estat restaurades. Així doncs, alhora de prendre una decisió sobre el futur 

emplaçament d’un dipòsit controlat de runes s’han de tenir en compte aquests 

espais degradats, pendents de ser restaurats. 
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Objectius 

- Considerar la deposició com a última opció en la gestió dels residus de 

la construcció, per tant: 

• Reduir globalment la quantitat de residus destinats a dipòsits controlats i 

especialment aquelles fraccions que per les seves característiques són 

fàcilment reciclables. 

• Destinar a deposició només aquelles fraccions residuals no susceptibles 

de valorització. 

- Ubicar sempre que es pugui els dipòsits controlats en antigues activitats 

extractives, permetent així la seva restauració morfològica i 

mediambiental. 

- Dotar al conjunt de Catalunya amb una xarxa de dipòsits controlats que 

garanteixi la seva viabilitat econòmica i mediambiental, i dissuadeixi la deposició 

controlada en favor de la valorització. 

 

Actuacions 

- Adaptar el marc normatiu vigent a Catalunya en matèria de deposició a al 

Reial Decret 1481/2001 que transposa la Directiva d’abocadors 1999/31/CE. 

- Adequar els dipòsits controlats existents a la modificació prevista del Decret 

1/1997, de 7 de gener, sobre la deposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

- Completar l’ambientalització de tots els dipòsits segons la normativa actual 

vigent, procés que ha continuat durant el període 2001-2003 a un bon ritme 

(33% dels dipòsits disposen de llicència ambiental) tot i que no s’han assolit els 

objectius per a l’any 2003 (55% dels dipòsits amb llicència ambiental). 

- Intensificar la inspecció i el control de les instal·lacions de deposició que 

efectua l’Agència de Residus de Catalunya de manera que s’asseguri la correcta 

gestió dels residus. 
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- Elaborar manuals de criteris de qualitat de gestió a assolir en instal·lacions de 

deposició de residus i amb a la finalitat de promoure la correcta gestió dels 

residus de la construcció i demolició. 

- Assegurar actuacions de pretractament dels residus a les instal·lacions de 

deposició de tal manera que s’asseguri l’abocament de residus inerts. 

Tanmateix, pel que fa als residus recollits en sacs, cal comptar també que el 

pretractament es reforça amb la funció de les plantes de selecció i transferència 

(PST) que es presenten a l’Eix 5 d’aquest Programa. 

- Promoure l’adopció de sistemes de control del pes d’entrada dels materials als 

dipòsits controlats mitjançant la instal·lació de bàscules. 

 

VALORITZACIÓ DE RESIDUS 

Segons la legislació estatal es considera valorització de residus "tot procediment 

que permet l'aprofitament dels recursos continguts en els residus sense posar 

en perill la salut humana i sense utilitzar mètodes que puguin causar perjudicis 

al medi ambient". 

En aquest sentit, les estratègies que es poden dur a terme són variades, des de 

la utilització d'un producte residual com a matèria primera en un procés que no 

requereixi de materials d'alta puresa - suposant que encara conservi part de les 

característiques inicials -, fins a la reassignació de la funcionalitat d'aquells 

estocs de productes pels quals ha expirat el seu temps de vida útil prèviament 

establert en una data de caducitat. S'ha de tenir en compte, que aquestes 

dates són fixades de forma molt conservativa per a evitar riscos innecessaris 

per a la salut de les persones i el medi ambient, i per tant és factible reutilitzar-

los per a altres usos. 

En aquest sentit - i a nivell general, quan parlem de reciclatge en tots els seus 

diferents vessants -, ha tingut un paper fonamental l'impuls de la recollida 

selectiva dels residus, tant a nivell municipal com industrial, de tal forma que ha 

facilitat el poder assolir resultats considerablement bons en la recuperació de 
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materials. Industrialment encara té més valor degut a l'elevat cost econòmic de 

les matèries primeres necessàries per a determinats processos, que es pot 

veure significativament reduït si es promou una política ambiental adequada a 

la indústria. 

Comparativament, aquesta opció no redueix el consum de matèria primera fins 

a uns nivells tant elevats com pot assolir el reciclatge pròpiament dit, que pot 

arribar fins a un 90%. En aquest segon cas la reducció està entre el 0 i el 25%. 

No obstant, aquesta estratègia continua essent ambientalment més sostenible 

que la incineració o la disposició en abocadors. 

La valorització de residus s'ha vist potenciada en els últims anys a conseqüència 

de la creació de les Borses de Subproductes, que promocionades des de 

l'Administració central han anat apareixent en diferents Comunitats Autònomes. 

La seva finalitat és posar en contacte productors de residus i empreses que 

necessitin matèries primeres de característiques similars a aquests residus 

ofertats. Dde la mateixa manera, el desenvolupament d’iniciatives, com ara les 

endegades amb el projecte RECONS, en el que participa el Departament de 

Medi Ambient i Habitatge, fomenten la tria selectiva en origen dels materials i 

per tant, la promoció de la valorització dels residus generats a les obres. 

 

Objectius 

- Endegar actuacions de convergència amb els objectius comunitaris de 

valorització. 

- Incrementar la valorització mitjançant reutilització i reciclatge, i reduir la 

deposició controlada. 

- Vetllar per la qualitat dels productes resultants i la qualitat del residus que 

entren a les instal·lacions de gestió. 

- Introduir bones pràctiques de gestió ambiental en obra i destí. 
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Actuacions 

- Fomentar la construcció de noves plantes de valorització dels residus de la 

construcció, vetllant especialment per les comarques on no aparegui la iniciativa 

privada. 

- Avaluar la conveniència d’agilitzar els tràmits administratius per l’obtenció del 

codi de gestor de residus de la construcció a fi d’augmentar el número de 

plantes de valorització i conseqüentment el percentatge de reciclatge de residus 

de la construcció. 

- Promoure la destria i valorització en les instal·lacions de deposició controlada i 

plantes de selecció i transferència (PST) d'aquells materials susceptibles de ser 

reciclats. 

- Augmentar el control de les plantes mòbils que s’ubiquen en obres, mitjançant  

la certificació, per part d’una entitat independent acreditada, que les previsions 

de valorització i minimització contemplades a la sol·licitud de llicència d’obra, o 

el Pla de Gestió de Residus d’obra de l’empresa, s’han complert. 

- Incrementar la progressivitat de l’escalat de tarifes de gestió (net/brut) de fins 

a 1/5 per a l’any 2006 i/o crear figures impositives que desincentivin la 

generació de barreges en origen dels materials residuals i la seva posterior 

deposició. L’escalat de tarifes que es dona actualment es entorn 1/2. 

- Garantir la gestió externa dels residus no admissibles en les instal·lacions de 

gestió de residus de la construcció, d’acord amb el principi “qui contamina 

paga” i “la responsabilitat del productor”, traslladant el cost del transport i de la 

gestió al productor. 

- Promoure l’elaboració de normativa tècnica específica per l’ús dels àrids 

reciclats a Catalunya. En aquest context, cal considerar que és d’aplicació a 

Catalunya els plecs de prescripcions tècniques generals (PG3) pels quals ja 

s’articula l’ús de materials reciclats en obra pública. 

- Promoure que les plantes de valorització obtinguin marcatge CE pels àrids 

reciclats: en conformitat amb el compliment de la normalització en matèria de 

la qualitat dels àrids reciclats, les plantes de valorització (fabricants) haurien de 
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preparar i conservar una declaració de conformitat que permeti obtenir el 

marcatge CE. Aquest marcatge ha d’estar conforme a la Directiva 93/68/CE. 

- Establir acords i ajuts amb les associacions de materials, recicladors i el món 

universitari per al foment de la recerca, desenvolupament i innovació 

tecnològica entorn a la valorització dels residus de la construcció i la qualitat 

dels materials obtinguts, els processos i futures aplicacions. 

- Plantejar-se la conveniència de revisar el DAU (Document d’Adequació a l’Ús) 

d’acord als criteris dels agents que intervenen en el sector de la construcció 

(ITEC, universitats, col·legis de professionals, gestors de residus de la 

construcció, promotors de la construcció, etc.) i l’experiència assolida en la 

gestió dels residus de la construcció d’ençà l’aprovació del programa, en juny 

de 2001. 

 

RECICLATGE DE RESIDUS 

Segons la legislació estatal, el reciclatge de residus representa la "transfomració 

dels residus, dins d'un procés de producció, per a la seva finalitat inicial o per 

altres fins, inclós el compostatge i la biometanització, però no la incineració 

amb recuperació d'energia". 

El que diferencia aquest tipus de gestió de la valorització, tot i que en molts 

casos es parla indistintament de l'una o de l'altre, és la part del residu que es 

reutilitza i els mètodes emprats per a acondicionar-lo novament. En el 

reciclatge, el total del producte de rebuig s'empra per a l'obtenció d'un nou 

compost via processos químics o físics, que poden arribar a ser tant o més 

contaminants que el procés de partida. En el cas de la valorització, només 

s'aprofita la part del residu que, després de separada del conjunt té unes 

propietats o característiques particulars que la fan adient per a utilitzar-la en 

determinats processos. 

Per norma general, es fa una tercera classificació a nivell de gestió dels residus 

- independentment de la incineració, la disposició del rebuig o qualsevol altra 
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que pugui existir - que és la reutilització, entenent-la com la utilització d'un 

producte emprat per a la mateixa finalitat per la qual va ser dissenyat 

originàriament. 

Des del punt de vista ambiental s'ha de valorar la importància del reciclatge per 

dos motius: 

- Permet recuperar materials valuosos per a la indústria  

- Disminueix la quantitat de producte que tindrà com a destí final l'abocador  

Els residus urbans que s'acostumen a reciclar - tenint en compte la seva 

viabilitat econòmica que és el que en molts casos impedeix aquesta pràctica -, 

són els ja coneguts per tothom, a conseqüència de les campanyes de recollida 

selectiva efectuades per les entitats municipals: paper i cartró, vidre, piles, olis, 

etc. 

Industrialment però, aquesta gestió esdevé més complicada i els processos de 

reciclatge esdevenen per tant molt més complexos al tenir, els residus 

industrials, unes característiques molt particulars. Generalment, i com més 

avança la tecnologia en major grau, la sofisticació dels productes i la 

combinació de materials, esdevenen problemes seriosos per a la indústria del 

reciclatge, que no pot competir perquè o no té mitjans tecnològics o són tant 

cars que les empreses que s'hi dediquen no poden competir al mercat amb la 

compra de matèries primeres naturals de primer ús. 

A més a més, el fet que la tecnologia no sempre estigui suficientment avançada 

per a certs tipus de gestió fa que reciclar determinats productes a vegades 

pugui esdevenir un procés molt més contaminant que no pas la seva incineració 

o la seva disposició final a l'abocador. Per tant a la indústria del reciclatge, tot i 

que és una filosofia ambientalment molt acceptable, encara li queda molt de 

camí per a recórrer. 
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TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS  

Aquests residus presenten una composició força heterogenia, amb fraccions 

susceptibles de rebre diferents tractaments (reutilització d'envasos, reciclatge 

de vidre, paper, cartró, plastic, recuperació energètica en forma de biogas de la 

fracció biodegradable, recuperació energètica de residus d' alt poder calorífic, 

recuperació en forma d'adob de la fracció biodegradable i residus de jardinería).  

La problemàtica que generen els residus obliga les entitats responsables del 

medi ambient a legislar per tal, d'una banda, de reduir aquests residus i, de 

l'altra, de separar les diferents fraccions: Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i 

residus d'envasos (Govem espanyol); Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora 

dels residus (Generalitat de Catalunya); Norma tècnica sobre deixalleríes 

2/1994 (Generalitat de Catalunya). 

Abocadors controlats 

El mètode més antic i senzill per eliminar els residus municipals ha estat 

abocar-los, sense prendre gaires precaucions i en zones més o menys properes 

als habitatges.  

Aquest sistema pot ser tolerable en petites poblacions si els terrenys són 

adients, pero és totalment desaconsellable per als grans nuclis. Amb l'objecte 

de millorar aquest sistema de tractament, s'han desenvolupat diverses 

tecnològies que responen a les denominacions d'abocadors de densitat alta, 

mitjana i baixa.  

Els abocadors de densitat baixa també acostumen a ser coneguts com a 

Sanitary-Landfill. La seva tecnologia és senzilla d'aplicar i es basa en l'extensió 

de la brossa en capes gruixudes i amb cobriment compactat diariament.  
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Els abocadors de densitat alta utilitzen la tècnica d'estendre les deixalles en 

capes d'uns 25 cm i d'efectuar immediatament diverses passades, compactant i 

triturant la brossa amb maquinària adient. 

La densitat que hom pot esperar amb aquest tipus de tractament és d '1 t/m3. 

Els abocadors controlats també es poden utilitzar per al control deIs residus 

especials amb unes mesures de control més estrictes.  

Plantes de reciclatge i compostatge 

Són instal·lacions similars a qualsevol procés industrial en les quals s'obtenen 

materials recuperats (plàstics, papers i cartrons, vidre, ferralla, etc.), a més de 

la matèria orgànica, la qual esdevé, una vegada fermentada i madurada, el 

compost que es pot utilitzar com a adob dels camps de conreu.  

Bàsicament. aquestes plantes es poden dividir en instal·lacions manuals, 

semimanuals i automàtiques. Les plantes considerades manuals consten de 

diverses cintes transportadores on s'aboca la brossa i per mitjans humans 

s'extreuen els diferents productes per reciclar, a excepció de la materia 

orgànica, la tria de la qual es realitza a través de tromels (tubs de gran 

diametre amb xarxa foradada). A les instal.lacions automàtiques, la brossa no 

és tocada pràcticament pel personal i la tría es realitza a través de mitjans 

pneumàtics de variació de densitat, etc.  

Cal dir que una part important del procés és la fermentació de la materia 

orgànica, anomenada comoostatge. Aquesta es pot realitzar a través de 

processos naturals o bé accelerats.  

Es considera natural quan les piles de matèria orgànica que prové de la brossa 

arriben a la seva estabilització a força de voltejar l'esmentada matèria orgànica 

de manera periòdica i controlada. Es calculen uns tres mesos per obtenir un 

compost madur.  
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La fermentació accelerada es realitza a través de processos mecànics d'aireig 

forçat (digestors, canals, túnels, voltejadors, etc.), que en poques hores arriba 

a un nivell equivalent a unes setmanes si la coromparem amb la natural. També 

té l'avantatge d'una millor homogeneïtzació i granulació. El tractament 

mitjançant processos anaerobis per a l' obtenció de biogas i el compostatge del 

residu final pot esdevenir una alternativa a les plantes de compostatge 

tradicional.  

Incineració 

Són instal.lacions en les quals es genera un procés de combustió controlada 

que finalitza en transformar la fracció combustible deIs residus municipals en 

materials inerts, calor i gasos. Aquestes plantes són les que tenen més similitud 

amb un procés de fabricació fabril. La diferencia bàsica és l'aportació de brossa 

domiciliaria com a combustible per al seu funcionament. Són instal.lacions que 

es poden agrupar com a centrals tèrmiques, ja que consten d'una carrega de 

combustible, del corresponent foro, deIs pertinents circuits de fums i del 

filtratge d'aquests. La incineració també es pot utilitzar, com es veura més 

endavant, per al tractament de residus industrials, on els controls són més 

estrictes i els dissenys difereixen fonamentalment en el tipus de foro utilitzat. 

En els processos d'incineració es pot obtenir energia sota dues versions: d'una 

banda, es pot generar energia tèrmica i, d'una altra, energia elèctrica.  

En la taula següent, es resumeixen els avantatges i els desavantatges dels 

diferents sistemes de tractament.  

  Abocador  
Compostatge  

anaerobi  
Tractament  lncineració 

Avantatges 

Recuperació de 

zones 

degradables. 

Recuperació de 

materials. Adobs 

orgànics. 

Recuperació de 

materials. 

Recuperació 

Disminució volum 

de brossa. 

Ubicació a 
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Cost econòmic. d'energia. Adobs 

orgànics. 

poligons. 

Desavantatges 
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TRACTAMENT DE RESIDUS INDUSTRIALS 

Els residus industrials presenten unes característiques específiques: es generen 

en processos industrials molt diversos, presenten un espectre de composició i 

quantitat generada molt ampli, no es generen de manera unifonne en el temps, 

presenten una dispersió territorial quant a la generació, la mida i la forma de la 

solució, presenten diferencies en el model de gestió de les instal·lacions de 

tractament i en el model legal i de gestió administrativa.  

Els principis continguts en les legislacions que regulen els residus industrials 

són:  

a) Principi d'autoresponsabilitat de qui genera els residus. Al generador del 

residu li correspon minimitzar la seva generació, disminuir al màxim el seu risc 

potencial i assegurar que el seu tractament o reutilització s' efectua sense cap 

perill per al medi ambient í la salut humana.  

b) Principi de "qui contamina paga". Les persones o entitats productores o 

posseïdores dels residus generats han d'assumir les despeses de la seva gestió.  

c) Principi de llibertat del subjecte que tracta els residus. Els residus poden ser 

tractats pel mateix generador o per una empresa de serveis, amb diversos tipus 

de transmissió de la responsabilitat segons els països.  

d) Principi de condicionament tècnic. Defineix les condicions que han de ser 

complides en el tractament dels residus mitjançant una nova tècnica i/o amb 

l'autorització d'una instal·lació concreta.  

e) Principi de registre i control. A causa del risc potencial dels residus 

industrials, es fa necessari l' establiment de l'obligatorietat d'autorització, 

registre i notificació per a la seva generació, transport i tractament.  
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f) Principi de planificació. En els projectes de noves instal·lacions o 

d'instal·lacions ja existents, s'ha de preveure el destí per als residus industrials 

que inevitablement es produiran. L' Administració pública no s 'ha de limitar 

únicament a establir condicionants, sinó que ha de participar en la solució.  

Des de la perspectiva interna de la indústria l'adequada gestió deIs residus ha 

d'anar encaminada a una valorització (reutilització, reciclatge i recuperació), així 

com a una disminució de la generació (tant de quantitat com de toxicitat): canvi 

de les matèries primeres, modificació del sistema de producció i dels equips, 

millora de les operacions i els procediments de producció i manteniment, 

reformulació dels productes finals per altres que generin menys residus, etc.  

Amb la creació, el juliol de 1994, del Centre d’iniciatives per a la Producció 

Neta. la Junta de Residus" de la Generalitat de Catalunya va posar a l' abast de 

les empreses catalanes una eina per impulsar les iniciatives que tinguin com a 

objectiu una producció més neta i donar-los suport. El Departament de Medi 

Ambient considera com a producció neta l'adopció de mesures organitzatives i 

operatives de reducció i reciclatge en origen que permeten la disminució, en 

quantitat i/o perillositat, de les emissions contaminants i els residus que es 

generen en el procés productiu.  

Per tal de facilitar la gestió dels residus industrials, la Junta de Residus pot 

aprovar la gestió d'un determinat residu com a subproducte, en el cas que 

aquest pugui ser utilitzat directament com a substitut d' una matèria primera o 

bé un producte auxiliar sense necessitat de sotmetre 'l a operacions de 

tractament. L'últim semestre de 1996 es va crear l' Assessoria de Valorització de 

la Junta de Residus, amb la funció d'impulsar la valorització de residus i dur a 

terme interconnexions empresarials entre sectors industrials, en que la 

producció de residus d'un sector es pugui utilitzar com a matèries primeres 

d'altres sectors d'activitat.  
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Un altre problema que es planteja en la gestió dels residus industrials és la 

selecció dels llocs adequats per a la construcció d’instal·lacions destinades al 

tractament d'aquests residus. Aquesta selecció no s 'ha de basar únicament en 

criteris tècnics i econòmics, sinó que requereix una síntesi de dos procediments: 

una anàlisi tècnica dels processos fonamentada en la viabilitat de l'enginyeria, 

mediambiental i econòmica, així com una aprovació pública basada en 

l'acceptabilitat legal i política.  

Incineració  

Com ja s'ha comentat anteriorment, els residus especials poden ser incinerats. 

Els que poden ser sotmesos a la incineració són els residus orgànics amb 

característiques tòxiques, residus que continguin dioxines o furans, residus amb 

un contingut superior a 50 ppm de PCB, residus amb un contingut superior a 

1.000 ppm de compostos halogenats i els residus caracteritzats, que no tinguin 

un altre tipus de tractament [LEE86J. No poden ser incinerats els productes 

altament corrosius ni els explosius, que farien malbé les instal·lacions.  

Aquesta tècnica és un procés que utilitza la destrucció tèrmica per oxidació a 

una temperatura elevada, entre 850ºC per als residus especials no halogenats i 

1.100ºC per als residus especials que continguin més de 1'1% de compostos 

orgànics halogenats, que converteix un residu en un material amb el 80-90% 

menys de volum i el 70% menys de pes. S'ha de tenir en compte que 

generalment s'utilitza el mateix residu com a combustible; per tant, cal que el 

residu tingui un poder calorífic (PCI) suficient per mantenir la combustió.  

Els tipus d'incineradores més utilitzades són les d'injecció de líquids, les de forn 

rotatiu i les de graella fixa o d'aire controlat (piròlisi).  

Les incineradores d'injecció líquida són aplicables per a residus líquids, que són 

atomitzats en petites gotes cremades en suspensió.  
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Les incineradores de forn rotatiu són aplicables per a la destrucció de residus 

sòlids, pastosos i líquids. En aquest tipus d'incineradora hi ha una cambra de 

postcombustió que garanteix una combustió completa del residu.  

La incineradora de graella fixa o d'aire controlat és un procés de combustió en 

dues etapes. En la primera etapa, el residu és cremat en unes condicions 

d'entre el 50-8O% de les exigències estequiomètriques d'aire. En la segona 

etapa. hi ha una injecció addicional d'aire per acabar la combustió.  

El control de l'eficàcia de la incineradora es realitza utilitzant l'índex DRE, que fa 

referència a l'eficàcia de la destrucció i l'eliminació de compostos orgànics 

perillosos, que com a mínim ha de ser del 99,99%. A més a més, hi ha d'haver 

una vigilància dels paràmetres fisicoquímics següents: s'ha de mesurar de 

continu la temperatura, la concentració d'oxigen, la pressió, la temperatura i el 

vapor d'aigua dels gasos de sortida, les partícules totals, el monòxid de carboni 

i el clorur d'hidrogen.  

Els contaminants següents s 'han de mesurar com a mínim tres vegades a l'any: 

òxids de nitrogen, fluorur d'hidrogen, diòxid de sofre, compostos orgànics, 

metalls (plom, crom, coure, manganès, níquel, arsènic, cadmi i mercuri) i 

dioxines i forans. Aquesta tècnica genera residus de la mateixa incineració 

(cendres i escòries ), així com del tractament dels afluents gasosos (com, per 

exemple, els filtres).  

Tractaments fisicoquímics i biològics 

El tractament fisicoquímic i biològic comprèn un conjunt d'instruments de 

tecnologia que es poden utilitzar per prevenir la descarrega de materials 

perillosos per al medi ambient. El tractament físic s'utilitza principalment per a 

la separació de les diverses fases de que pot constar un residu. El tractament 

químic té com a objectiu principal l'eliminació de la carrega de contaminants del 

residu. El tractament biològic s'aplica fonamentalment per a la reducció de 
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matèria orgànica, si bé els bacteris poden generar proteïnes fixadores de 

metalls. En definitiva, els tres mètodes són complementaris.  

Tractaments físics 

L'eliminació de sòlids en suspensió, olis i altres compostos més lleugers o més 

pesats que el fluid transportador es pot realitzar per gravetat, flotació, 

centrifugació i filtració. Per a la separació de diferents fases líquides es pot 

utilitzar l'evaporació i la destil·lació. Finalment, també es consideren 

tractaments físics l'osmosi inversa, el bescanvi iònic i l'absorció amb carbó actiu 

o amb resines. Aquestes tècniques permeten l'eliminació de contaminants de la 

fase transportadora, ja siguin contaminants orgànics o inorgànics.  

Tractaments químics 

Els tractaments químics principals són:   

a) La neutralització: per mantenir el pH en condicions d'abocament s'ha de tenir 

en compte la possible alliberament de gasos tòxics com sulfhídric, amoníac i 

cianhídric.   

b) La precipitació química: s'utilitza fonamentalment per a l'eliminació de 

metalls pesants mitjançant l'ajust de pH, l'addició d'un lligant i/o l’addició d'un 

floculant. S'ha de tenir en compte que aquest tractament comporta la formació 

d'un llot amb metalls.   

c) L'oxidació química: els oxidants més emprats són el clor, per a l'eliminació de 

cianur, i l'ozó, per a compostos orgànics. Hi ha altres tecnologies per oxidar la 

matèria orgànica com l'oxidació per aire humit, que es realitza a una 

temperatura d'entre 150ºC i 300ºC i una pressió d'entre 20 i 200 bar.   
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d) La reducció química: s'utilitza per a residus sense compostos orgànics amb 

metalls, principalment Cr(VI) i Hg(II). Es poden utilitzar com a reductors el 

ferro, l'alumini i el zinc per al Cr(VI) i els hidrurs per a I'Hg(ll).  

Tractaments biològics 

Els tractaments biològics principals són:   

a) Fangs activats: s'anomenen així perquè impliquen la producció d'una massa 

activa de microorganismes que poden estabilitzar compostos aeròbicament 

biodegradables. El procés opera per reciclatge continu del medi. La biomassa 

reciclada, en presencia d'oxigen, descompon la matèria orgànica biodegradable 

per hidròlisi i oxidació.   

b) Filtres percoladors: és un tractament biològic aerobi per eliminar la matèria 

orgànica d’afluents aquosos amb residus. Aquests es distribueixen bé í es fan 

gotejar a través d'un llit fix de pedres o medis sintètics on es desenvolupa el 

creixement microbià. La matèria orgànica es degrada per una població de 

microorganismes units al filtre.  

c) Digestió anaeròbia: en aquest cas la degradació de la matèria orgànica 

s'aconsegueix utilitzant microorganismes que actuen sense oxigen, que en el 

procés s'obté metà.   

d) Llacunes airejades: l’afluent que s'ha de tractar es deixa en una llacuna que 

per efecte de l'oxigen degrada la matèria orgànica. Generalment, és el procés 

final del tractament terciari de les aigües residuals. 

Deposició controlada de residus 

Els residus que no es poden valoritzar han de ser disposats de manera que la 

seva carrega contaminant estigui controlada i aïllada de forma segura del medi 

ambient. Hi ha diferents possibilitats per dipositar els residus especials. A 

continuació es detallen les més importants.  
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necessitat de fer distinció entre residus especials i no especials. La tecnologia 

que s'ha d'aplicar a l'abocament descobert el converteix en molt més car i, per 

tant, és aconsellable només per als residus que no poden ser valoritzats i les 

característiques dels quals no siguin contraindicades en aquest tipus de 

deposició.   

Els residus considerats inerts es poden posar en dipòsits controlats de classe I, 

els residus no especials en dipòsits controlats de classe II i els especials en 

dipòsits de classe III. Els paràmetres d’acceptació del residu per a la seva 

deposició en un dipòsit controlat es basen tant en els criteris de contingut del 

residu com en els continguts dels lixiviats. El disseny de construcció requereix 

considerar com a mínim els aspectes següents:   

a) Dues o més barreres: per exemple, una de natural, com ara d'argila (0,9 m), 

amb una permeabilitat no superior a 10-9 m/s, i una d'artificial, amb una 

permeabilitat no superior a 10-14 m/s.   

b) Sistema de recollida de lixiviats entre les barreres i al final de les mateixes.   

c) Sistema de recollida de l'aigua de pluja, com a mínim el volum d'aigua 

resultant de 24 hores de tormenta.   

d) Control de pous propers.   

e) Recobriment.  

Injeccions subterrànies 

Les deposicions per injecció de residus es basen en uns principis hidrogeològics 

molt simples. Normalment, les conques formades per roques sedimentaries 

tenen capes d'aigües retingudes. Aquestes aigües tenen altes concentracions de 

sals. La concentració de sòlid dissolt a l'aigua (TDS) s'incrementa cap a la zona 

més profunda, en la direcció del corrent d'aigua subterrani des de la TDS més 

alta a la més baixa. Aquestes diferencies de qualitats d'aigua existeixen entre 
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aigües profundes (aigües salines) i aigües fresques (amb poca conductivitat). 

Aquests dipòsits d'aigua poden quedar retinguts per roques relativament 

impermeables. Aquests dipòsits d'aigües salines poden servir com a receptors 

de residus.  

 

Dipòsits subterranis 

Els dipòsits subterranis de residus són considerats una de les millors 

alternatives, sobretot per als residus especials. Aquesta solució és relativament 

nova. El seu antecedent més directe són els estudis per a l'enterrament dels 

residus nuclears iniciats als Estats Units al començament dels anys cinquanta.   

En la dècada dels anys vuitanta, l 'increment de la producció de residus 

especials va portar a tenir en compte la possibilitat d'utilitzar els estudis 

realitzats per als dipòsits de residus nuclears com a alternativa als abocadors 

descoberts i a les injeccions subterrànies de residus. Aquest tipus de dipòsit té 

l'avantatge que hi poden ser dipositats els residus que tècnicament i 

econòmicament no poden ser destruïts, alterats a formes menys tòxiques, 

incinerats o eliminats durant el procés de producció, o altres productes que en 

l'actualitat són residus però que en el futur poden ser tractats, reutilitzats o 

reciclats.  

Els residus inorgànics i els solubles en aigua són els més indicats per ser 

emmagatzemats en un dipòsit subterrani. Les característiques del residus que 

es poden dipositar són les següents:  

a) No poden ser explosius. b) No poden ser autoinflamables. c) No poden 

formar gasos explosius o tòxics. d) Han de ser sòlids. e) Han de ser 

químicament estables. f) No poden ser corrosius. g) No han de reaccionar amb 

el medi. h) No poden augmentar de volum. ) No poden ser radioactius (> 100 

Bq/gr). j) No poden provenir de barreges indefinibles.  

Diferents tipus de roques han estat considerades coro a receptores de residus:  
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- Roques salines: les roques salines han estat les més estudiades. Mundialment, 

hi ha milers de mines de sal abandonades o en explotació. Aquests dipòsits 

poden ser tant estratigràfics com en forma de dom. Les roques salines tenen 

unes característiques que les fan molt recomanables com a dipòtsits geològics, 

com per exemple:   

a) Les formacions són de materials homogenis, disposats per la seva capacitat 

d'elevació i plasticitat durant el desenvolupament del dom.   

b) Hi ha capes sedimentaries alternades amb la sal, les quals poden servir per 

evitar la circulació d'aigua.   

c) Són relativament denses i impermeables.   

d) Des del punt de vista geològic són estables, de l'ordre de milions d'anys.  

e) Ocupen generalment diversos quilometres quadrats d'extensió, la qual cosa 

fa que hi hagi suficient sal entre el dipòsit i els recursos hídrics subterranis.   

f) Es considera un material no reactiu i, per tant, no hi ha reacció de la sal amb 

els residus.  

Els aspectes negatius destacables són: la solubilitat i la plasticitat de la roca, i la 

presencia de salmorres.  

- Roques plutòniques: els granits són un exemple de roca plutònica. Els 

minerals essencials inclouen varietats de plagiòclasi sòdica, potàssica i quars. 

Altres minerals serien la biotita, la muscovita i el piroxe. Algunes de les 

característiques que els fan potencialment apropiats com a dipòsits de residus 

són:   

a) La seva estabilitat mecànica i química.   

b) El baix contingut d'aigua.   
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c) La presencia de minerals secundaris amb bones capacitats d'absorció (òxids i 

argiles).   

d) La disminució de fractures amb la profunditat.  

Els inconvenients principals estan relacionats amb la fracturació del granit i la 

circulació d'aigua a través d ' aquestes fractures.  

- Roques sedimentàries: dins de les roques sedimentaries s'han considerat les 

argiles i l'anhidrita. Les característiques favorables de les argiles són:   

a) La baixa porositat i permeabilitat.   

b) La insolubilitat de les roques.   

c) La seva capacitat per segellar fractures.   

d) L'alta capacitat d'absorció fins i tot a temperatures superiors a l00ºC.   

Els inconvenients d'aquest tipus de roques són el seu contingut d'aigua i també 

la poca estabilitat de les excavacions i la poca resistència física del material.   

A fi d'abaratir costos, el plantejament general és la utilització de les cavitats 

d'antigues mines. És per aquest fet que actualment els dipòsits subterranis per 

a residus especials en funcionament són antigues mines de sal que per motius 

econòmics han deixat de ser rendibles. Aquest és el cas d'Alemanya i de les 

prospeccions que es fan a Alsacià (França).  
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El tema del fibro-ciment és el nucli d’aquest estudi, degut a que és de gran 

importància conscienciar a les persones del rang de la construcció de la 

perillositat que es troba en la mala manipulació dels conformats del fibro-ciment 

en la desmantelació dels edificis.  

Les pols generada pel trencament del fibro-ciment és carregada de fibre 

d’amiant que, en cas de inhalació, pot crear malalties com l’asbestosi, el càncer 

de pulmó i mesotelioma. Però els efectes per inhalació pols d’amiant 

(component contaminant del fibro-ciment) no apareixen fins passats uns quants 

anys (de 10 a 30 anys), pel que és essencial combatre el risc en qualsevol 

actuació de retirada del fibro-ciment.  

 

QUE ES EL FIBRO-CIMENT 

 

El fibro-ciment és un material que es comercialitzà per primera vegada a l’any 

1900, per un enginyer austríac anomenat Ludwig Hatschek. Aquest material rep 

la denominació genèrica d’una tècnica de producció a partir d’una làmina de 

ciment amb un tipus de fibra que desenvolupa el paper estructural dintre de la 

massa de ciment. Les fibres fan un treball similar al ferro de construcció en el 

formigó armat. Aquestes fibres formen una malla teixida, sobre la qual es buida 

el ciment, per a formar una massa compacta, i es composen d’amiant. 

 

Gràcies a que l’amiant és un mineral natural que es troba en mines, era 

possible la producció d’un material estructural i relativament econòmic, amb el 

que es componien diversos elements per a la construcció, com teules, tuberíes, 

terres de vinil, motllures, etc. Però amb la explotació de les mines, i degut a 

que es tracta d’un material no renovable, el cost de producció del fibro-ciment 

va anar augmentant. Si a això hi afegim els avenços en la tecnologia de 

producció de materials, el fibro-ciment ha anat perdent competitivitat al mercat. 
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Un cop explicada la composició del fibro-ciment, cal aclarir que aquest material 

no és perillós per a la salut pública, sempre que les fibres d’amiant es trobin en 

“captivitat”, és a dir, sense cap alteració en la seva morfologia. El perill apareix 

quan aquestes fibres es trenquen, formant una pols que es reparteix a l’aire de 

manera microscòpica, produint-se el risc de contaminació per inhalació de les 

molècules d’amiant. 

Degut a l’existència natural de roques d’amiant, el que fa que constitueixi una 

font natural de minerals, existeixen petites quantitats de fibres d’amiant a 

l’ambient. No hi ha cap evidència de que alguna persona hagi desenvolupat cap 

malaltia per les insignificants quantitats de fibres que poguessin trobar-se a 

l’aire. El risc roman en l’exposició a altes concentracions de pols fina d’amiant 

durant un llarg període de temps, situació que es pot donar al medi laboral.  

 

El que intento explicar amb aquestes afirmacions és que, a moltes 

construccions, durant els últims 50 anys, s’han utilitzat elements de fibro-ciment 

tal com teules, tuberíes, dipòsits d’aigua, etc., que avui en dia es troben als 

nostres habitatges. Això no ha d’ésser una senyal d’alarma per a nosaltres, ja 

que mentre els elements es trobin en bones condicions, nosaltres no ens 

contaminarem. Cal tenir en compte, però, que a l’hora de voler substituir 

aquests elements constructius, que per a la seva extracció segura, s’ha de 

comptar amb empreses professionals que es dediquen l’extracció de materials 

amb risc d’amiant. 

Un bon exemple de la no perillositat del fibro-ciment en bon estat és la edició 

de “Pautas para la Calidad del Agua Potable”, del 1993 i 1996, on l’Organització 

Mundial de la Salut afirma que l’aigua provinent de dipòsits o tubs de fibro-

ciment és segura per al consumidor. També podem dir, que, la EPA (Agencia de 

Protecció Ambiental) va prohibir qualsevol nou ús de l’amiant l’any 1989, 

permetent els productes fabricats en anys anteriors, essent lliures de mantenir-

se a les construccions sempre que es mantinguessin en bones condicions. Per 



LA SEGURETAT EN L’ENDERROC D’UNA NAU INDUSTRIAL A PALAMÓS 

Fibro-ciment 

 
PFC                                                                                                             ROMINA CASSÀ DIEGUEZ 
 

314 

això, establí reglaments que requerissin la inspecció d’escoles per tal de 

verificar l’existència d’amiant o productes composats per amiant en males 

condicions i, si aquest fos el cas, eliminar-los o reduir-ne la exposició cobrint-

los. La EPA també reglamenta l’alliberació d’amiant a l’ambient en fàbriques i 

durant l’enderroc o renovació d’edificis, establint uns límits de fibres 

concentrades en aire i aigua. 

 

AMIANT 

 

Descripció, composició i característiques 

El nom d’amiant se li dóna a un grup de minerals metamòrfics fibrosos 

constituïts per silicats de ferro, alumini, magnesi i calci, entre d’altres, per tant, 

és un mineral compost no metàl·lic i es troba, de forma natural en jaciments 

miners. Forma part dels 2/3 de roca que formen la cortesa terrestre i la seva 

extracció es realitza a cel obert. Els minerals de l’amiant tenen fibres llargues i 

resistents que permeten ésser separades i manipulades gràcies a la seva 

flexibilitat, de tal manera que funcionen separades o entrellaçades entre elles, 

donant característiques destacables com la incombustibilitat (resistent a altes 

temperatures), alta resistència mecànica, baixa conductivitat tèrmica i elèctrica 

(bon aïllant) i resistència a substàncies químiques agressives, fets que portaren 

a la utilització massiva d’aquest mineral en materials per a la construcció. 

D’aquí l’aparició del fibro-ciment. 

 

Existeixen dos grans grups d’amiant, depenent de la forma i característiques de 

les seves fibres, dintre dels quals associem les tres formes d’amiant més 

utilitzats en la indústria de la construcció, sense oblidar que  existeixen alguns 

més:  
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AMIANT 

GRUP SERPENTINES ANFÍBOLES 

Tipologia CRISOLITA 
CROCIDOLITA 

AMOSITA 

 

1. Crisolita: o amiant blanc es composa de silicats de magnesi, silici i aigua. 

2. Crocidolita: o amiant blau està composat per silici. Sodi i ferro. 

3. Amosita: o amiant marró conté ferro, magnesi i silici. 

Les excel·lents propietats que presenta l’amiant, propietats aïllants, 

mecàniques, químiques i de resistència a elevades temperatures, així com el 

relatiu baix cost, expliquen les nombroses aplicacions industrials a que ha estat 

exposat. Amb l’excepció de la Crisolita, totes les formes d’amiant són molt 

resistents als àcids i als àlcalis, i tots es descomposen a temperatures d’entre 

els 800 i els 1000 ºC. Tot i així, la Crisolita ha sigut la forma més utilitzada a la 

indústria i la construcció, representant el 95% de la producció mundial. En 

menor gran han  sigut la Crocidolita i la Amosita. 

A continuació es descriuen les aplicacions més usuals de l’amiant en la 

construcció: 

• Trenat : com aïllant de tuberies. 

• Fibres pures: com aïllant de cameres d’aire a parets, sostres i portes 

tallafocs. 

• En plaques acústiques, com aïllament sonor. 

• En elements de fibro-ciment: 

- Tuberies de fibro-ciment, per a aigües residuals, baixants, dipòsits 

d’aigua, tuberies d’alta pressió per a canalització d’aigua. 
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- Plaques ondulades de fibro-ciment per a cobriment de superfícies i 

fabricació de teules. 

- Cartró o plaques de baixa densitat per a la protecció ignífuga 

d’estructures metàl·liques, aïllament de zones puntuals sotmeses a altes 

temperatures i per a plaques de cel-ras. 

La Crocidolita, s’utilitzava en la fabricació de tuberies de pressió, aïllant ignífug 

en construcció i reforç en plàstics per la seva resistència mecànica, però el seu 

ús va estar prohibit a Espanya l’any 1987. Degut a la nova normativa de 

regulació de l’amiant existent, l’únic ús d’amiant permès fins al moment és el 

compost per la forma de la Crisolita en plaques de fibro-ciment planes i 

ondulades, en tuberies de pressió i en dipòsits. 

Aquesta regulació s’ha donat degut a que la composició química de cada amiant 

diferencia la perillositat de cadascun sobre el cos humà. L’amiant blau i marró 

(Crocidolita i Amosita respectivament) tenen major efecte sobre l’home degut a 

la composició de fibres de ferro, que no es desintegren, quedant-se a la cavitat 

pulmonar per a tota la vida. N’és contrari l’amiant blanc (Crisolita), que en estar 

compost per silicats de magnesi, aquests poden ésser eliminats pel sistema 

immunològic del cos. 

Ara bé, l’amiant com a mineral natural, no té cap perill sobre el cos humà, sinó 

que la inhalació de les fibres que el composen pot causar efectes indesitjables 

per a la salut. Aquest material està associat a malalties pulmonars com 

l’asbestosi, la fibrosi pulmonar, el càncer de pulmó i el tumor maligne de pleura. 

De fet, a Espanya, cada any moren 150 persones per aquest motiu. 

La utilització apropiada de l’amiant en productes d’alta densitat, com el fibro-

ciment, on la fibra es troba en captivitat, no representa cap risc en la salut 

pública. Quan aquest material es trenca, i juntament amb ell, les fibres que el 

composen, es desprenen petits fragments de fibres minúscules a l’aire que 
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poden ésser inhalades per l’home, arribant als pulmons. A partir d’aquí es 

poden generar les malalties abans mencionades. 

 

Regulació de la manipulació mitjançant normativa (Evolució històrica) 

Poc després del començar-se a utilitzar al món de la indústria els components 

de fibro-ciment, es posaren en marxa diversos estudis mèdics, per la sospita ja 

generalitzada de la perillositat de l’amiant per a la salut pública. L’ús d’aquest 

minera es va anar regulant progressivament a diversos països d’Europa, fina a 

aconseguir la seva erradicació. 

Els primers països en actuar a favor d’aquest moviment van ésser França, 

Alemanya, Suècia, Dinamarca i Itàlia, els quals prohibiren l’ús de l’amiant en tot 

tipus de conformats. Tot i així, alguns països com Japó, Canadà i els Estat Units 

mantenen una posició no tant extremista i, sota unes regles legislatives, 

permeten l’utilització de l’amiant i components sempre que es faci de forma 

controlada, marcant les pautes a seguir per a la seguretat industrial. 

A Espanya mai s’havia regulat l’exposició a fibres d’amiant des del punt de vista 

de la protecció dels treballadors al perill de la manipulació d’aquest material, 

fins al darrer any 1961. A finals d’aquest any, i després de conèixer el material 

amb estudis de l’afectació d’aquest material sobre el cos humà i publicacions de 

regulacions del material a la Unió Europea, es fa públic el “Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas” – RD 2414/1961, BOE 

292, on al seu annex 2 s’establia per primera vegada a Espanya, un màxim de 

concentració de pols d’amiant permès a l’ambient interior de les explotacions 

industrials (a les mines d’on eren extrets aquest minerals compostos de 

l’amiant). A l’apartat de pols industrial en suspensió, la primera substància a la 

que es feia referència era l’amiant o asbestos, per al qual fixava un valor màxim 

permès de 175 mg/m3. Es tractava però, d’una relació  ponderal que, per ésser 

regulada, implicava tot un procés d’estudi de la gravetat de l’ambient, per tal de 

poder concretar si els nivells a l’aire eren respectats. Podem dir que, gairebé, 
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era impossible determinar en tots els llocs de treball si la normativa es complia 

(calia comprovació amb maquinària i equip d’experts específic per al control de 

la seguretat). 

Durant aquesta època de regulació, molts treballadors continuaven exposant-se 

a nivells perillosos de  pols d’amiant, que possiblement causaren moltes 

malalties amb el pas dels anys. 

A juliol de 1982, mitjançant la OM de 21-7-82, de Ministerio de Trabajo, BOE 

191, s’establiren uns criteris per a l’exposició de 2 fibres/cm3 i una valor màxim 

insuperable de 10 fibres/cm3 durant tota una setmana de feina, contant 40  

hores setmanals laborables, treballant 8 hores diàries. Aquests valor màxims, 

en cap moment de la exposició es podien superar. Una manera una mica 

complicada de controlar la salut dels treballadors que, durant 40 hores a la 

setmana podien entrar en contacte només amb una quantitat d’entre 2 i 10 

fibres d’amiant per centímetre cúbic. Tornem al control de l’ambient que 

comentàvem abans molt dificultós per a regular, sense oblidar que el contacte  

amb els fibres d’aquesta manera es continuava permetent, però amb uns nivells 

més baixos d’exposició impossibles de quantificar. 

 

Posterior a aquestes dos publicacions, comença a entrar a la legislació 

Espanyola tota la normativa que anteriorment s’havia anat publicant a la Unió 

Europea respecta a l’amiant. 

 

A l’octubre de 1984, s’aprova el “Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de 

Amianto”, transposant la directiva 83/477/CEE, mitjançant OM 31-10-84. BOE 

267, encara vigent a l’actualitat, amb les actualitzacions següents: 

 

• OM 7-1-87, Normas Complementarias del Reglamento sobre Trabajos 

con Riesgo de Amianto, BOE 13. 
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• OM 26-7-93, per la que es modifiquen els articles 2, 3 i 13 de la OM 

31-10-87 i l’article 2 de la OM 7-1-87, BOE 186. 

• Resolució de 8-9-87 sobre tramitació de solicituts d’homolgació de 

laboratoris especialitzats en la determinació de fibres d’amiant, BOE 246. 

• OM 22-12-87, per la que s’aprova el model de Llibre de Registre de 

Dades relatives al Reglament d’amiant, BOE 311. 

• RD 1406/1989, Limitaciones de comercialización y uso de ciertas 

sustancias y preparados peligrosos, BOE 278 i modificacions posteriors. 

 

Però podem dir que, la veritable preocupació per l’amiant i l’exposició a la pols 

de fibres d’aquest mineral sobre el cos humà i el medi ambient, no es 

veritablement forta fins als anys 90, amb la creixent mentalitat de la protecció 

dels treballadors i la seguretat i salut en les obres de construcció, en general.  

La normativa que cal ressaltar en aquesta època és: 

 

• RD 108/1991 sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 

ambient produïda per l’amiant. 

• Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

• RD 1627/1997 sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en 

les obres de construcció, BOE 256. 

• RD 665/1997 de protecció de la salut dels treballadors davant 

l’exposició a agents cancerígens en el treball, BOE 124.ç 

 

Es pot afirmar que, el marc legal existent fins l’actualitat, es centra 

principalment en la salut laboral i concretament en la protecció de la salut dels 

treballadors d’empreses que manipulen amiant o productes que en contenen, 

tot i que, en menor grau, es cobreix la salut dels consumidors i del medi 

ambient. 
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Al juny del 2002 va entrar en vigor la normativa espanyola, aprovada en 

desembre de 2001, que prohibeix  l’ús i la comercialització total de l’amiant, tot 

i que establint una pròrroga de 6 mesos per a comercialitzar els productes ja 

fabricats, actuació que no ajudava a la erradicació del material i era 

completament contradictòria a la voluntat de lluitar contra el perill que 

suposava. 

 

Malalties per intoxicació d’amiant. 

Pel que fa a les malalties professionals a Espanya, ja a l’any 1961 es reconeixia 

l’asbestosis, causada per l’exposició a les fibres de l’asbestos o amiant (Decret 

762/1961). Més endavant, al 1978, amb el decret 1995/1978, es reconeixen 

dues malalties més a conseqüència de l’exposició a les fibres d’amiant: 

Carcinoma primitiu de bronqui o pulmó i Mesotelioma pleural o 

Mesotelioma peritoneal, a part de la ja anomenada Asbestosi. 

S’explica breument les característiques de les malalties: 

 

ASBESTOSI 

Aquesta malaltia és produïda per la inhalació d’alts nivells de fibres d’amiant per 

un llarg període de temps. L’amiant genera lesions en el pulmó i en la 

membrana que l’envolta, la pleura. Aquestes lesions apareixen en forma de 

cicatrius, generant dificultats respiratòries, tus, i en casos greus es pateix 

dilatació del cor. L’asbestosi afecta generalment a treballadors exposats a 

l’amiant i rarament a persones públiques en general. Però no s’ha de 

subestimar aquesta malaltia, ja que és del tipus greu i pot arribar a provocar 

incapacitat i, fins i tot, la mort. 
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CARCINOMA PRIMITIU DE BRONQUI O PULMÓ 

Respirar nivells d’amiant més baixos poden produir alteracions en la pleura, 

anomenades plaques pleurals. Aquestes poden afectar al treballadors i, 

ocasionalment, a gent que visqui en zones amb alts nivells ambientals 

d’asbesto. Els efectes de les plaques pleurals sobre la respiració, generalment, 

no són seris, però la exposició a nivells més alts pot produir un engruiximent de 

la pleura que pot restringir la respiració.   

 

MESOTELIOMA PLEURAL O PERITONEAL 

El Mesotelioma és una tipologia de càncer que afecta a la pleura o al teixit que 

envolta la cavitat abdominal, el peritoneu. El càncer produït per l’amiant no 

apareix immediatament, sinó que es manifesta després de varis anys. Els 

estudis realitzats en treballadors suggereixen també que respirar amiant pot 

augmentar les possibilitats de contraure càncer en altres parts del cos, tal com 

estómac, intestí, esòfag, pàncreas i ronyons. 
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COMPLIMENTS I OBLIGACIONS EN LA GESTIÓ DE RESIDUS 

 

AGENTS 

En el procés de gestió de residus hi intervenen tres agents diferents, els quals 

han de complir amb unes obligacions i responsabilitats, per tal de garantir una 

bona retirada d’aquests i un perfecte procés en l’enderroc de qualsevol obra, 

respectant la salut dels treballadors, personatges aliens a l’obra i actuant 

positivament sobre el medi ambient. 

Aquests agents encarregats dels compliments del procés de gestió regulat per 

normativa són els següents: 

 

• Productor o posseïdor de residus: 

Persona física o jurídica per a la qual es fa una activitat que produeix 

residus. En el nostre cas, el posseïdor dels residus serà el promotor, el qual 

encarrega l’enderroc de la nau industrial, fet que genera un cúmul de 

residus que hauran d’ésser gestionats degudament. El productor de residus 

és l’empresa destinada a realitzar l’enderroc, la qual, amb els seus recursos 

produirà els residus (runa i altres materials que composen l’obra) que 

s’hauran de transportar a l’abocador controlat. 

 

• Transportista de residus: 

Persona o empresa encarregada de la manipulació, recollida i trasllat del 

producte residual. Prenent la nostra obra, l’encarregat d’aquesta activitat és 

l’empresa contractada per a l’enderroc, la qual recollirà tots els residus 

provocats pel desmunt de la nau industrial i els traslladarà a un abocador 

controlat, que tingui acreditació per a rebre aquesta classe de material. 

 

• Gestor de residus: 

Persona física o jurídica que desenvolupa activitats d’emmagatzematge, 

valorització, tractament i/o disposició pel rebuig de residus, ja siguin propis 
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o de tercers. Amb aquesta definició entenem que, el gestor de residus 

també pot considerar-se productor dels mateixos, en la mida en la que són 

posseïdors de residus quan aquests entren en el recinte habilitat per a 

l’activitat dita. 

El lloc on es practiqui aquest emmagatzematge, tractament o valorització 

del material residual és el que anomenem abocador controlat. 

 

 

OBLIGACIONS 

1. Productor: és responsable del compliment de les següents obligacions i 

responsabilitats: 

• Gestionar els residus que produeixi o posseeixi, de conformitat 

amb les determinacions del Catàleg de Residus de Catalunya 

(CRC) 

• Ha d’estar inscrit en el Registre de Productors de Residus 

Industrials. 

• Ha de formalitzar les fitxes d’acceptació, les fitxes de destinació i 

els fulls de seguiment dels diferents residus, segons s’especifiqui 

en els apartats següents. (pag. 23,26 i 37 del manual de gestió de 

residus de Catalunya) 

• Té l’obligació utilitzar per al transport dels residus generats, a 

empreses inscrites en el Registre de Transportistes de Residus i 

posseïdores de l’autorització específica per al tipus de deixalla que 

procedeixi a ésser transportada. 

• Informar al transportista, en el moment de formalitzar el 

transport, sobre les característiques i els perills dels residus a 

transportar i sobre el mètode d’actuació en cas d’accident. 

• Ha de portar al dia un registre propi de residus, on constin les 

dades següents: 

- el seu codi segons el Catàleg de Residus de Catalunya 
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- l’origen de producció dels residus (causa, procés) 

- descripció dels residus produïts 

- gestió que es realitza amb cada un d’ells: destinatari i data de sortida si 

s’escau; documentació utilitzada (fitxa d’acceptació, de seguiment, etc.); 

transportista encarregat del trasllat. 

*Aquest registre servirà de base per omplir les dades de la Declaració anual de 

Residus Industrials, obligatòria per als agents que intervinguin el la gestió 

dels residus. 

 

Totes les dades d’identificació dels productors de residus inscrits en el Catàleg 

de Residus de Catalunya, es recullen en el Registre de Productors de Residus 

Industrials, per aquesta raó, a cada productor li és assignat un codi 

identificador amb format 

P-#####.#. que haurà d’utilitzar en tota la documentació exigida per a la 

gestió. 

 

2.     Transportista: Aquest agent necessitarà autorització de la Junta de 

Residus sempre que es transportin residus industrials, residus sanitaris del grup 

III, citotòxics i residus especials de qualsevol origen. Quan els residus 

provinguin d’enderrocs i construcció, considerats runes, es podrà prescindir 

d’aquesta autorització. 

Les obligacions i responsabilitats dels transportistes són les següents: 

• Disposar de l’autorització corresponent (si s’escau) 

• Portar els residus a la planta del gestor que hagi indicat el 

productor o posseïdor de residus 

• Portar a cada vehicle autoritzat, el certificat de la resolució 

d’autorització corresponent en cas de tractar-se de residus 

especials, tòxics i/o sanitaris. Els distintius hauran de situar-se en 

lloc fàcilment visible del vehicle. 
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• Si es realitza una recollida itinerant de residus, formalitzar 

correctament el Full de seguiment itinerant. 

• Complir qualsevol altre requisit o obligació necessària per al 

transport de mercaderies (targeta de transport, TPC, etc.) 

 

Totes les empreses autoritzades per al transport de residus quedaran inscrites 

de forma individualitzada al Registre de Transportistes. Aquest registre és 

públic i es troba disponible a les oficines de la Junta de Residus, així com a tots 

els altres punts d’informació de què aquesta disposa. 

 

Les empreses inscrites en el Registre de Transportistes de Residus han de 

portar un registre on constin les dades relatives a les activitats de transport que 

realitzen. A petició expressa de la Junta de Residus (si aquesta ho demana), 

aquestes empreses estaran obligades a presentar un resum de la seva activitat, 

on constin les dades següents: 

• Dades de l’empresa transportista: Raó social, codi d’autorització, 

adreça i telèfon, persona responsable i DNI. 

• Dades d’informació general: Període comprès, nombre de 

transports realitzats, quantitat total de residus transportats, en 

tones. 

• Llista de transports efectuats, indicant per a cada un d’ells: Full de 

seguiment, fitxa d’acceptació, quantitat transportada (en tones), 

codis del productor i del gestor, matrícula del vehicle, data del 

transport. 

 

 

3.     Gestor: Les obligacions dels gestors de residus són les següents: 

• Estar donats d’alta en el Registre General de Gestors de Residus 

de Catalunya (RGGRG). 
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• Garantir que els residus que entren a les seves plantes són 

tractats o valoritzats de la forma més correcta possible, d’acord 

amb el que assenyala la normativa vigent i, especialment, la 

resolució d’autorització. 

• Complir, escrupolosament, tots els aspectes assenyalats a la 

resolució i a la declaració d’impacte ambiental, si n’hi ha. 

• Portar al dia un registre d’entrades de residus i un se sortides de 

residus i matèries. 

• Elaborar i trametre correctament, d’acord amb les instruccions de 

la Junta de Residus, el resum mensual de les entrades de residus 

produïdes a la planta. 

• Gestionar els residus generats en l’activitat pròpia, mitjançant 

empreses del Registre General de Gestors de Residus de 

Catalunya. 

• Estar donats d’alta al Registre de Productors de Residus 

Industrials i fer la declaració anual de residus industrials com a 

productors. 

 

S’adjunta documentació necessària per a la correcta gestió de residus a 

Catalunya. 
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PROPOSTA DE MODEL D’ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA GESTIÓ 

DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1r. Objecte 

La present Ordenança té per objecte regular la gestió controlada de terres, 

enderrocs, i runes i residus de la construcció generals en els obres 

d’enderrocament, construcció i excavació, que es destinen al seu 

abandonament, establint una regulació addicional a la d’atorgament de les 

llicències municipals d’obres. 

 

Article 2n. Àmbit d’aplicació 

Aquesta ordenança és d’estricte compliment en tot el terme municipal de 

.............. ( o comarca de ............., en el cas que el Consell Comarcal tingui 

competències delegades). 

 

Article 3r. Definicions 

3.1 A l’objecte d’aquesta Ordenança les terres i runes es classifiquen en: 

a) D’enderrocs: materials i substàncies que s’obtenen de l’operació 

d’enderrocament d’edificis, instal·lacions i obra de fàbrica en general. 

b) De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s’originen en 

l’activitat de la construcció. 

c) D’excavació: terres, pedra o altres materials que s’originen en l’activitat 

d’excavació del sòl. 

 

3.2 A la vegada, es consideren tres supòsits bàsics d’obra: 

a) Obra d’enderrocament: és l’obra subjecte a la llicència municipal on 

únicament s’ha d’enderrocar un edifici o construcció preexistent. 

b) Obra de nova construcció: és l’obra subjecte a llicència municipal que genera 

residus derivats de l’activitat de la construcció, fruit de l’excavació en el sòl o 

del rebuig. 
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c) Obra menor: és l’obra corresponent a petites reformes d’immobles que no 

suposen el total enderrocament i/o les que no precisin de projecte tècnic i 

estiguin subjectes a una llicència d’obres menors. 

 

Article 4t. Regulació general 

4.1 En l’atorgament de les noves llicències d’obres d’enderrocament o de nova 

construcció, es determinarà una garantia o fiança per a respondre que aquests 

materials residuals són gestionats en instal·lacions autoritzades per a la seva 

recepció. 

4.2 També es determinaran els costos originats per la gestió i/o transport de les 

terres i runes d’obres d’enderrocament, obres de nova construcció i obres 

menors, que el sol·licitant haurà de satisfer d’acord amb el sistema de 

pagament determinat a l’article 5 d’aquesta Ordenança. 

 

Article 5è. Procediment 

5.1 El sol·licitant d’una llicència d’obres d’enderrocament i/o de nova 

construcció, haurà de: 

a- Incorporar en la documentació tècnica una valoració del volum previsible de 

generació de terres i runes. Aquesta previsió serà verificada dins el propi tràmit 

de la llicencia, per part dels Serveis tècnics municipals (o comarcals, en el seu 

cas). 

b- Acreditar davant de l’Ajuntament haver signat amb un gestor autoritzat un 

document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus 

separats per tipus. En aquest document ha de constar, com a mínim, el codi de 

gestor i el domicili de l’obra. 

5.2 Amb posterioritat a l’atorgament de la llicència municipal que impliqui 

producció de runes i terres (ja sigui d’obres, d’enderrocs, d’excavacions, ...), el 

sol·licitant haurà de complimentar els tràmits següents: 

a) Quan la instal·lació de tractament de terres i runes, sigui de caràcter públic 

(pot ser-ho d’àmbit municipal o supramunicpal), el sol·licitant adquirirà un 

nombre de vals corresponent al volum previst de terres i runes, tenint la 
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possibilitat d’adquirir-los gradualment en funció de les seves necessitats de 

gestió. 

Els vals hauran de segellar-se en la instal·lació de gestió autoritzada 

determinada per l’ajuntament, i presentar-se posteriorment per a la recuperació 

de la fiança tal i com es determina en l’article 9 d’aquesta Ordenança. 

b) Quan la instal·lació de tractament de terres i runes sigui de caràcter privat, 

degudament autoritzada, el sol·licitant haurà d’abonar el preu corresponent per 

al seu tractament i obtenir-ne la seva justificació documental. 

En ambdós casos el sol·licitant haurà de constituir fiança per a facilitar la 

correcta gestió de les terres i runes. 

5.3 Estaran exemptes de prestació de la fiança les empreses de la construcció 

que gestionin els residus en plantes autoritzades de la seva titularitat o de 

titularitat de les organitzacions empresarials del sector de la construcció de la 

qual sigui membre. També estaran exemptes si la planta és de titularitat de 

l’ens local que atorga la llicència. 

5.4 En qualsevol dels supòsits esmentats, s’haurà de comptar amb la 

corresponent autorització municipal i acreditar la correcta gestió davant 

l’Agència de Residus de Catalunya quan aquesta així ho requereixi, com per 

exemple mitjançant la intervenció d’una entitat certificadora acreditada per 

AENOR. 

 

Article 6è. Determinació dels costos i garanties 

6.1 L’import de la fiança per a garantir la correcta gestió de les terres i runes 

queda fixada d’acord amb la disposició addicional primera del Decret 201/1994, 

de 26 de juliol modificat regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció, en les quanties següents: 

a) Residus d’enderrocs i de la construcció, 12,02 €/m3 de residus previstos en 

el projecte, amb un mínim de 120,20 euros. 

b) Residus d’excavacions, 6,01 €/m3, amb un mínim de 300,51 euros i un 

màxim de 24.040,48 euros. 
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En aquells casos en que es demostri la dificultat per a preveure el volum de 

residus, la fiança es calcularà en base als percentatges següents, a aplicar 

sobre el pressupost total de l’obra: 

- Obres d’enderrocament, 0,15 % 

- Obres de nova construcció, 0, 15 % 

- Obres d’excavació, 0,07 % 

En qualsevol cas, l’import resultant de l’aplicació d’aquests percentatges no 

podrà ser inferior als mínims o superior als màxims fixats en el Decret 201/1994 

modificat. 

6.2 La fiança serà constituïda pel sol·licitant a favor de l’ajuntament en el 

moment d’obtenir la llicència d’obres d’acord amb la valoració del volum 

previsible de generació de terres i runes incorporat a la documentació tècnica 

de la sol·licitud de llicència d’obres d’enderrocament, de nova construcció, i/o 

d’excavació i, en cas de que es demostri la dificultat per a preveure el volum de 

residus, la quantia de la fiança es calcularà sobra la base dels percentatges 

esmentats a l’apartat anterior. 

L’administració podrà requerir al sol·licitant, quant detecti algun defecte de la 

base de càlcul, la constitució de la resta de la fiança corresponent a la 

diferència resultant del pressupost. La fiança podrà fer-se efectiva pel 

sol·licitant pels mitjans següents: 

a) Dipòsit en diner efectiu o en valors públics a la Caixa General de Dipòsits o 

en les seves sucursals o en el seu cas, a la Corporació o Entitat interessada. 

b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per un Banc o banquer enregistrat 

oficialment, per una Caixa d’estalvis confederada, Caixa Postal d’estalvi o per 

Cooperatives de Crèdit qualificades. 

 

Article 7è. Règim de gestió 

El lloc de lliurament de les terres i runes serà indicat en la llicència i podrà 

efectuar-se de les següents maneres: 

a) Directament als contenidors col·locats d’acord a les ordenances municipals o 

comarcals corresponents, que hauran estat contractats pel propietari, productor 
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o posseïdor dels residus, i que posteriorment seran transportats a les 

instal·lacions de gestió autoritzades que correspongui. 

b) Directament a les instal·lacions de gestió autoritzades (plantes de 

transferència, dipòsit controlat, planta de valorització) ja siguin municipals, 

supramunicipals o comarcals, mitjançant el pagament del preu corresponent en 

els casos que així procedeixi. 

 

Article 8è. Exclusions 

8.1 No es consideraran residus destinats a l’abandonament, les terres o 

materials procedents d’excavacions que hagin d’ésser reutilitzats com a 

rebliment per a una altra obra o ús autoritzat. En aquest sentit, el titular de la 

llicència quedarà exempt del pagament del preu corresponent, i en 

conseqüència de la presentació dels comprovants justificatius.  

En qualsevol cas, s’haurà de comptar amb la corresponent autorització 

municipal i acreditar la correcta gestió davant l’Agència de Residus de 

Catalunya quan aquesta així ho requereixi. 

 

Article 9e. Retorn de la fiança 

L’import de la fiança serà retornat quan s’acrediti documentalment que la gestió 

s’ha efectuat adequadament. En aquest sentit serà preceptiva la presentació en 

el termini d’un mes a comptar des de la finalització de l’obra, el certificat del 

gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 

 

Article 10è. Execució de la fiança 

El no compliment de les determinacions d’aquesta Ordenança en quan a la 

correcta gestió de les terres i runes, serà motiu de l’execució de la fiança per 

part de l’Ajuntament per actuar subsidiàriament, independentment de les 

sancions que puguin aplicar-se d’acord al règim sancionador previst a la Llei 

6/1993 de 15 de juliol reguladora de residus (modificada per la Llei 15/2003, de 

13 de juny). 
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CAPÍTOL II. REGIM SANCIONADOR I DISCIPLINARI 

 

Article 11è. Infraccions 

Constituirà infracció tota actuació que vulneri les prescripcions contingudes en 

aquesta ordenança i restarà subjecta a la imposició de les sancions 

corresponents. 

 

Article 12è. Multes per infraccions 

Es consideraran infraccions de la present ordenança les previstes a la Llei 

6/1993 de 15 de juliol reguladora de residus (modificada per la Llei 15/2003, de 

13 de juny), i seran sancionades d’acord amb el règim sancionador previst al 

mateix text legal. 

La quantia de la multa és com a mínim de 120,20 euros fins a 6.010,12 euros 

(com a màxim per a les sancions molt greus) en el cas de municipis de menys 

de 50.000 habitants i fins a 60.101,21 euros (com a màxim per a les sancions 

molt greus) en el cas dels municipis de més de 50.000 habitants. 

 

Article 13è. Tipus d’infracció 

Les infraccions es qualifiquen en: lleus, greus i molt greus. La seva qualificació 

es farà tenint en compte els criteris continguts a la Llei 6/1993 de 15 de juliol 

reguladora de residus (modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny), arts. 80 i 

81, a més dels següents: 

a) La major o menor transcendència de la infracció. 

b) El perjudici ocasionat als interessos generals. 

c) La reiteració per part de l’infractor. 

d) El benefici que hagi aportat a l’infractor. 

e) Qualsevol altre circumstància concorrent que incideixi en el grau de 

culpabilitat de l’infractor. 
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Article 14è. Sancions 

Les sancions per infraccions previstes en aquesta ordenança no es poden 

imposar si no en virtut de la incoació del corresponent expedient sancionador 

que es tramitarà d’acord amb el que preveu el marc normatiu vigent (Llei 

30/1992 de les administracions públiques, R.D. 1398/1993 que aprova el 

reglament sancionador i disposicions concordants). 

 

Article 15è. Responsables per infraccions 

Seran responsables de la comissió d’infraccions les persones, físiques o 

jurídiques, que, per acció o omissió, contravinguin allò que segons l’article 12è 

es considerarà infracció de la present ordenança. 

 

Article 16è. Possibles actuacions municipals en cas d’infraccions 

Si l’actuació realitzada per l’infractor suposa risc potencial per la salut de les 

persones, pel medi ambient, o per qualsevol dels bens jurídics amparats per la 

legislació penal o implica una manifesta desobediència de les de l’autoritat local, 

l’Administració municipal cursarà la corresponent denúncia davant la jurisdicció 

ordinària i, si s’escau, en donarà compte al Ministeri Fiscal. 

 

Article 17è. Altres mesures en cas d’infraccions 

En el cas de vulneració de les disposicions de la present ordenança i amb 

independència de la imposició de les multes procedents, l’Administració 

Municipal, amb la finalitat de restaurar els espais malmesos amb motiu de les 

infraccions comeses, podrà adoptar les mesures següents: 

a) Suspendre provisionalment els treballs d’abocament que contradiguin les 

disposicions d’aquest reglament o siguin indegudament realitzades. 

b) Requerir a l’infractor per què en el termini atorgat, introdueixi les 

rectificacions necessàries per ajustar-les a les condicions del permís o a les 

prescripcions d’aquesta ordenança, i/o en el seu cas, procedir al restabliment 

dels espais degradats. 
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c) Ordenar l’aplicació de les mesures tècniques adequades que garanteixin el 

compliment de les prescripcions d’aquesta ordenança, i en general, de la 

legislació vigent en la matèria. 

d) Ordenar la reposició dels danys i perjudicis ocasionats a les instal·lacions o 

qualsevol altre bé del domini públic que en resulti afectat. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

Els titulars de les activitats i/o obres productores de terres o runes iniciades 

amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, pendents encara de 

la seva gestió, tot i no haver constituït les fiances corresponents, estan obligats 

a realitzar-la de manera adequada i podran ser requerits per l’Ajuntament, en 

qualsevol moment i per tal que així ho acreditin. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils 

comptats a partir de l’endemà del dia de la publicació de la seva aprovació 

definitiva, al Butlletí Oficial de la Província. 
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DIPÒSITS CONTROLATS A CATALUNYA 
 
En l’àmbit territorial de Catalunya actualment hi ha 43 dipòsits controlats de 
terres i runes en servei. 
 
COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ 
 
DIPÒSIT CONTROLAT D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
LES TRES CASES 
17742 – Avinyonet De Puigventós 
Telèfon: 501185 
Dades del titular:  
TAMUZ S.A. 
C/ JOAQUIM MOLINS 5,2N 
BARCELONA (08028) 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE EL PORT DE LA SELVA 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
CTRA. PORT SELVA-CADAQUÉS, GE-613 
17489 EL PORT DE LA SELVA 
Telèfon: 4147488 
Dades del titular:  
GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIO, S.A. 
TRAV. GRACIA 56 
BARCELONA (08006) 
 
 
COMARCA DE L’ALT PENEDÈS 
 
DIPÒSIT CONTROLAT D’AVINYONET D’OLÈRDOLA 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
PEDRERA OLÈRDOLA 
08734 OLÈRDOLA 
Telèfon: 934147488 
Dades del titular:  
UTE GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIO, S.A.- 
HORPEN, S.L. 
TRAV. DE GRACIA 56,1R,4A 
BARCELONA (08006) 
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COMARCA DE L’ALT URGELL 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE’AVINYONET DE MONTFERRER I CASTELLBÒ 
(BENAVARRE) 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
CAMÍ D'ACCÉS DES DE BELLESTAR 
25711 MONTFERRER I CASTELLBÒ 
Telèfon: 973298205 
Fax: 973355615 
E-mail: urgullet@iies.es 
Dades del titular:  
MANCOMUNITAT DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES DE 
L'URGELLET 
C/ MAJOR 8,BX 
LA SEU D'URGELL (25700) 
 
 
COMARCA DE L’ANOIA 
 
DIPÒSIT CONTROLAT D’IGUALADA 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física: 
POLÍGON RESIDENCIAL "LES COMES" 
08700 IGUALADA 
Telèfon: 936754111 
Web: www.tma.es 
Dades del titular:  
TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE, GRUPO FRANCISCO 
SANCHEZ, SL 
AV. CAN FONTANALS S/N 
SANT CUGAT DEL VALLÈS (08190) 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE PUJALT 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
MINA "ISIDRO", NUCLI LA GUÀRDIA 
08281 PUJALT 
Telèfon: 938764444 
Web: www.vilavila.com 
Dades del titular:  
PUJALT VERD, SL 
C/ SANT ISIDRE 40 
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SANT JOAN DE VILATORRADA (08250) 
 
 
COMARCA DEL BAGES 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE CARDONA 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
FINCA MALNIU(ACCÈS COMARCAL 1410) 
08261 CARDONA 
Telèfon: 394147488 
Dades del titular:  
GESTORA DE RUNES DEL BAGES, S.L. 
C/ CARDONA 62-64,1R,2A 
MANRESA (08240) 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE MOIÀ 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física: 
PLA DE SAIOL 
Telèfon: 938300000 
08180 MOIÀ 
Web: www.moia.net 
Dades del titular:  
AJUNTAMENT DE MOIÀ 
PL. SANT SEBASTIÀ 1 
MOIÀ (08180) 
 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE SALLENT 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
PEDRERA BUSQUETS 
08650 SALLENT 
Telèfon: 938725776 
Dades del titular:  
GESTORA DE RUNES DEL BAGES, S.L. 
C/ CARDONA 62-64,1R,2A 
MANRESA (08240) 
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COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ 
 
DIPÒSIT CONTROLAT D’ALBONS 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
FINQUES OLIVAR DE LA PEDRERA 
17136 ALBONS 
Telèfon: 972396152 
Dades del titular:  
DIPOSIT DE RUNA TERRA NEGRA, SL 
C/ PUJADA CREU DE PALAU 2,2N,4A 
GIRONA (17003) 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE SANTA CRISTINA D’ARO 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
MAS PATXOT 
17246 SANTA CRISTINA D'ARO 
Dades del titular:  
GESTORA DE RUNES DE SOLIUS, S.L. 
TRAV. DE GRACIA 56,4T 
BARCELONA (08006) 
 
 
COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT 
 
DIPÒSIT CONTROLAT D’ESPARREGUERA 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
PEDRERA MONTSERRAT 
08292 ESPARREGUERA 
Telèfon: 935864644 
Dades del titular:  
PUIGFEL, SA 
C/ DR. LETAMENDI 40-44 
BARCELONA (08031) 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DEL PAPIOL (PEDRERA DE SANTA TERESA) 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
CTRA. C-1413, PK 4.300 
08754 EL PAPIOL 
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Telèfon: 934147488 
Dades del titular:  
UTE GRC - GTR – TERSA 
 
 
COMARCA DEL BARCELONÈS 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE BADALONA 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
PARATGE DE LA CTRA. VALLENSANA 
08911 BADALONA 
Telèfon: 932021626 
Dades del titular:  
GESTORA METROPOLITANA DE RUNES, S.A. 
TRAV. DE GRACIA 56,4T 
BARCELONA (08006) 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE BARCELONA 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
PORT DE BARCELONA-DIC SUD 
08039 BARCELONA 
Telèfon: 934147488 
Fax: 932006166 
E-mail: gestora@gestoraderunes.com 
Dades del titular:  
GESTIO MARITIMA DE TERRES I RUNES, AIE 
TRV. DE GRACIA 56 
BARCELONA (08006) 
 
 
COMARCA DEL BERGUEDÀ 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE CERCS 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
FINCA "LA MUSSOLERA" (BV-4654) 
08699 CERCS 
Telèfon: 938723750 
Dades del titular:  
GESTIO DE RUNES DE MUNTANYA, S.L. 
CTRA. CARDONA 62-64,1R,2A 
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MANRESA (08240) 
 
 
COMARCA DE LA CERDANYA 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE PRATS I SANSOR 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física: 
LA COMASA I BORRIELLA 
25721 PRATS I SANSOR 
Dades del titular:  
TECNIQUES AMBIENTALS DE MUNTANYA, S.L. 
CA L'ANDREU DE LA MOLINA S/N 
ALP (17538) 
 
 
COMARCA DEL GARRAF 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
CORRAL DEL CARRO 
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ 
Telèfon: 938930975 
Dades del titular:  
RUNES DEL GARRAF, S.L. 
RONDA EUROPA 31 
VILANOVA I LA GELTRÚ (08800) 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE SITGES 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
PEDRERES "GINESTA" I "JOAN" 
08870 SITGES 
Telèfon: 936584555 
Dades del titular:  
MONSOLVEN, SA 
C/ GENERALITAT 22,4T 
GAVÀ (08850) 
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COMARCA DE LES GARRIGUES 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE LES BORGES BLANQUES 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
CAMARDÈVOL 
25400 LES BORGES BLANQUES 
Dades del titular:  
JAUME ORO, S.L. 
AV. LES GARRIGUES 15 
BELLPUIG (25250) 
 
 
COMARCA DE LA GARROTXA 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE SANT JOAN LES FONTS 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
CAN BARRANC 
17857 SANT JOAN LES FONTS 
Telèfon: 972290336 
Dades del titular:  
ABOCADOR CONTROLAT DE RUNES D'OLOT, SL 
AV. SANTA COLOMA 63 
OLOT (17800) 
 
 
COMARCA DEL GIRONÈS 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE GIRONA 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
CANTERA "EL CASTELLOT" 
17004 GIRONA 
Telèfon: 934147488 
Dades del titular:  
GIRONA DE RUNES, S.L. 
BARRI DE PONT MAVOR S/N 
GIRONA (17004) 
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DIPÒSIT CONTROLAT DE SANT JULIÀ DE RAMIS 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
PEDRERA SANT JULIÀ DE RAMIS 
17481 SANT JULIÀ DE RAMIS 
Telèfon: 972170300 
Fax: 972243539 
E-mail: bareng@terra.es 
Dades del titular:  
TECNIQUES AMBIENTALS DE MUNTANYA, S.L. 
CA L'ANDREU DE LA MOLINA S/N 
ALP (17538) 
 
 
COMARCA DEL MARESME 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE PALAFOLLS 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
SERRA BORDELLA 
08389 PALAFOLLS 
Telèfon: 937626439 
Dades del titular: 
LLUIS AGELL, S.L. 
PG. HORTSAVINYA 6 
PINEDA DE MAR (08397) 
 
 
COMARCA DEL MONTSIÀ 
 
DIPÒSIT CONTROLAT D’AMPOSTA 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
POL. IND. 59 PARTIDA LA FERRERETA PARC.17-18 
43870 AMPOSTA 
Telèfon: 934147488 
Dades del titular: 
 GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIO, S.A. 
TRAV. GRACIA 56 
BARCELONA (08006) 
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COMARCA DE LA NOGUERA 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE BALAGUER 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
POL. IND. 3 PARTIDA GARRIGA PARC. 90 
25600 BALAGUER 
Telèfon: 973601733 
Web: www.aridosroma.com 
Dades del titular:  
ARIDS ROMA, SA 
AV. DOCTOR GARCIA TEIXIDO 114 
MIRALCAMP (25242) 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE PONTS 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
POL. IND. 5 PARCEL.LA 43 
25740 PONTS 
Telèfon: 973601733 
Web: www.aridosroma.com 
Dades del titular:  
ARIDS ROMA, SA 
AV. DOCTOR GARCIA TEIXIDO 114 
MIRALCAMP (25242) 
 
 
COMARCA D’OSONA 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE MANLLEU 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física: - 
08560 MANLLEU 
Dades del titular:  
GESTORA INTEGRAL DE RUNES DE LA CONSTRUCCIO, S.L. 
TRAV. DE GRACIA 56,4T 
BARCELONA (08006) 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE SEVA 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física: 
CTRA. C-17 KM 51.PEDRERA DE SAN ANTONIO 
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08553 SEVA 
Telèfon: 938810595  
Dades del titular:  
RESTAURACIONS AMBIENTALS CATALANES 
C/ DE DALT 5 
SEVA (08553) 
 
 
COMARCA DEL PALLARS JUSSÀ 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE TALARN 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
POL. IND. 6 - PARC. 10-64 
25630 TALARN 
Telèfon: 973230640 
Dades del titular:  
GESTORA DE RUNES DE LES COMARQUES DE LLEIDA, S.L. 
C/ COMERÇ 2,BX 
LLEIDA (25007) 
 
 
COMARCA DEL PLA D’URGELL 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE MIRALCAMP 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física: 
 BELLFORT 
25242 MIRALCAMP 
Telèfon: 973601733 
Web: www.aridosroma.com 
Dades del titular: 
ARIDS ROMA, SA 
AV. DOCTOR GARCIA TEIXIDO 114 
MIRALCAMP (25242) 
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COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE CAMPDEVÀNOL 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física: 
 GUIXERA DE BAGÀ 
17530 CAMPDEVÀNOL 
Telèfon: 4147458 
Dades del titular:  
GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIO, S.A. 
TRAV. GRACIA 56 
BARCELONA (08006) 
 
 
COMARCA DE LA SEGARRA 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE CERVERA 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
POLÍGON 2, PARCEL·LA 8 
25200 CERVERA 
Telèfon: 973230640 
Dades del titular:  
GESTORA DE RUNES DE LES COMARQUES DE LLEIDA, S.L. 
973230640 
C/ COMERÇ 2,BX 
LLEIDA (25007) 
 
 
COMARCA DEL SEGRIÀ 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE TORREFARRERA 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
CTRA. N-230, PARATGE LO SECÀ 
25123 TORREFARRERA 
Telèfon: 4147488 
Dades del titular:  
GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIO, S.A. 
TRAV. GRACIA 56 
BARCELONA (08006) 
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COMARCA DEL TARRAGONÈS 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE TARRAGONA (LA BUDALLERA) 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
CTRA. CAMP NÀSTIC 
43005 TARRAGONA 
Telèfon: 977213901 
Dades del titular:  
CONTROL DE RUNES, SA 
C/ JAUME I 29,EN,2A 
TARRAGONA (43005) 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE TARRAGONA (LA CAPELLANA) 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
PARATGE "LA CAPELLANA" 
43003 TARRAGONA 
Telèfon: 934147488 
Dades del titular:  
GESTORA DE RUNES DEL TARRAGONES, S.L. 
TRAV. DE GRACIA 56,4T 
BARCELONA (08006) 
 
 
COMARCA DE L’URGELL 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE TÀRREGA 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física: 
PLANS DE L'OFEGAT 
25300 TÀRREGA 
Telèfon: 973500707 
Dades del titular:  
CONSORCI PER A LA GESTIO RESIDUS URBANS DE L'URGELL 
CARRER AGODERS, 16 16 
TÀRREGA (25300) 
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COMARCA DE LA VALL D’ARAN 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE BOSSOST 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
PART.CLEDES, TARTERS DE MARGALIDA 
25550 BOSSÒST 
Telèfon: 973641403 
Dades del titular:  
GESTORA DE RESIDUS DE LA VAL D'ARAN, S.L. 
PART.CLEDES, TARTERS DE MARGALIDA 
BOSSÒST (25550) 
 
 
COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE RUBÍ 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
POL. IND. CAN CANYADELL URBANITZACIO 
CAN PI DE LA SERRA 
08191 RUBÍ 
Telèfon: 935864644 
Dades del titular:  
PUIGFEL, SA 
C/ DR. LETAMENDI 40-44 
BARCELONA (08031) 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE TERRASSA (CAN GUITART) 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
PEDRERA HAYMSA (CAN GUITART) 2259 
08221 TERRASSA 
Telèfon: 934147488 
Dades del titular:  
GESTORA DE RUNES VALLES OCCIDENTAL, S.A. 
TRV. DE GRACIA 56 
BARCELONA (08006) 
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COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE LLINARS DEL VALLÈS (GAR-I) 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
CTRA. DE CARDEDEU A DOSRIUS (GAR-I) KM 6.5 
08450 LLINARS DEL VALLÈS 
Telèfon: 938792069 
Dades del titular: G 
ESTIO DE RUNES DEL VALLES ORIENTAL, SL 
C/ JOSEP UMBERT 92-94,1R,B 
GRANOLLERS (08400) 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE LLINARS DEL VALLÈS (GAR-II) 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
CTRA. DE CARDEDEU A DOSRIUS (GAR-II) KM 6.5 
08450 LLINARS DEL VALLÈS 
Telèfon: 938792069 
Dades del titular:  
GESTIO DE RUNES DEL VALLES ORIENTAL, SL 
C/ JOSEP UMBERT 92-94,1R,B 
GRANOLLERS (08400) 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE SANT CELONI 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física: 
FONT D'EN PEDRO 
08470 SANT CELONI 
Telèfon: 938792069 
Dades del titular:  
GESTIO DE RUNES DEL VALLES ORIENTAL, SL 
C/ JOSEP UMBERT 92-94,1R,B 
GRANOLLERS (08400) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA SEGURETAT EN L’ENDERROC D’UNA NAU INDUSTRIAL A PALAMÓS 

Gestors de Residus a Catalunya 

 

 
PFC                                                                                                             ROMINA CASSÀ DIEGUEZ 

352 

 
PLANTES DE RECICLATGE A CATALUNYA 
 
En l’àmbit territorial de Catalunya actualment hi ha 10 plantes de reciclatge en 
servei. 
 
 
COMARCA DE L’ANOIA 
 
PLANTA DE RECICLATGE DE PUJALT 
(Ubicada dins del dipòsit controlat) 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
MINA "ISIDRO", NUCLI LA GUÀRDIA 
08281 PUJALT 
Telèfon: 938764444 
Web: www.vilavila.com 
Dades del titular:  
PUJALT VERD, SL 
C/ SANT ISIDRE 40 
SANT JOAN DE VILATORRADA (08250) 
 
 
 
COMARCA DEL BAGES 
 
PLANTA DE RECICLATGE DE SANT JOAN DE VILATORRADA 
(Ubicada dins l’antic dipòsit controlat de Sant Joan de Vilatorrada 1998-2002) 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
CTRA. DE SANTPEDOR A CALLÚS PK 9.5 
08250 SANT JOAN DE VILATORRADA 
Dades del titular:  
GESTORA DE RUNES DEL BAGES, S.L. 
Telèfon: 938723750 
C/ CARDONA 62-64,1R,2A 
MANRESA (08240) 
 
 
 
 
 
 
 



LA SEGURETAT EN L’ENDERROC D’UNA NAU INDUSTRIAL A PALAMÓS 

Gestors de Residus a Catalunya 

 

 
PFC                                                                                                             ROMINA CASSÀ DIEGUEZ 

353 

COMARCA DEL BARCELONÈS 
 
PLANTA DE RECICLATGE DE BARCELONA 
(Ubicada dins el dipòsit controlat) 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
PORT DE BARCELONA-MOLL D'INFLAM. 
08039 BARCELONA 
Telèfon: 935890246 
Dades del titular:  
GESTIO MARITIMA DE TERRES I RUNES, AIE 
TRV. DE GRACIA 56 
BARCELONA (08006) 
 
 
COMARCA DEL GIRONÈS 
 
PLANTA DE RECICLATGE DE SANT JULIÀ DE RAMIS 
(Ubicada dins el dipòsit controlat) 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física: - 
17481 SANT JULIÀ DE RAMIS 
Dades del titular:  
MONTASPRE SERVEIS AMBIENTALS, SL 
Telèfon: 972243539 
POL. IND. MAS XIRGU C/ SALT 19,1R,Escala A 
GIRONA (17005) 
 
 
COMARCA DEL MARESME 
 
PLANTA DE RECICLATGE DE MATARÓ 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
CTRA. DE LA CIRERA, KM 1,2 
08304 MATARÓ 
Web: www.escograva.com 
Dades del titular:  
PEDRERES MARESME RUSC, SL 
Telèfon: 937578754 
CTRA. DE LA CIRERA KM. 1,200 
MATARÓ (08304) 
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COMARCA DEL MONTSIÀ 
 
PLANTA DE RECICLATGE DE SANT CARLES DE LA RÀPITA 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
POL. IND. 2 CAMÍ DEL SIT PARC. 64 
43540 SANT CARLES DE LA RÀPITA 
Telèfon / Fax: 977744737 
Dades del titular:  
MONTSIA VERD, SA 
C/ SANT ISIDRE 139,BX 
SANT CARLES DE LA RÀPITA (43540) 
 
 
COMARCA DEL TARRAGONÈS 
 
PLANTA DE RECICLATGE DE TORREDEMBARRA 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
P.I. 2, PARCEL·LA 8 I 9 
43830 TORREDEMBARRA 
Telèfon: 935809471 
Dades del titular:  
VERTEDERO Y RECICLADOS TORREDEMBARRA, S.A. 
(VERTOSA) 
Telèfon: 977644395 
PARCEL.LA COLL DE CREUS S/N 
TORREDEMBARRA (43830) 
 
 
COMARCA DEL PLÀ D’URGELL 
 
PLANTA DE RECICLATGE DE MIRALCAMP 
(Ubicada dins el dipòsit controlat) 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
BELLFORT 
25242 MIRALCAMP 
Telèfon: 973601733 
Web: www.aridosroma.com 
Dades del titular:  
ARIDS ROMA, SA 
Telèfon: 973295021 
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AV. DOCTOR GARCIA TEIXIDO 114 
MIRALCAMP (25242) 
 
 
COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL 
 
PLANTA DE RECICLATGE DE TERRASSA (CAN GUITART) 
(Ubicada dins del dipòsit controlat) 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
PEDRERA HAYMSA (CAN GUITART) 
08221 TERRASSA 
Telèfon: 934147488 
Dades del titular:  
GESTORA DE RUNES VALLES OCCIDENTAL, S.A. 
TRV. DE GRACIA 56 
BARCELONA (08006) 
 
PLANTA DE RECICLATGE DE VILADECAVALLS 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
CTRA. BP-1213, KM 1,75 
08232 VILADECAVALLS 
Telèfon: 937839344 
Dades del titular:  
CONTAINERS VILADECAVALLS, SL 
Telèfon: 937839717 
C/ DRECERA 2 
VILADECAVALLS (08232) 
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PLANTES DE TRANSVASAMENT A CATALUNYA 
 
En l’àmbit territorial de Catalunya actualment hi ha 6 plantes de transvasament 
en servei. 
 
 
COMARCA DEL BARCELONÈS 
 
PLANTA DE TRANSVASAMENT DE BARCELONA 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
POL. IND. ZONA FRANCA C/ SECTOR B, C/ D 60 
08040 BARCELONA 
Telèfon: 933034090 
Fax: 932662942 
E-mail: transester@infonegocio.com 
Dades del titular:  
TRANSPORTES ESTER, SA 
C/ CUENCA 13-15 
BARCELONA (08026) 
 
PLANTA DE TRANSVASAMENT DE L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
CTRA. ANTIGA DEL PRAT 1 
08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Telèfon: 933350896 
Fax: 932632546 
E-mail: gelabert@jazzfree.com 
Web: www.gelabert.net 
Dades del titular:  
GELABERT SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, SA 
CTRA. ANTIGA DEL PRAT 1 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (08908) 
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COMARCA DEL GIRONÈS 
 
PLANTA DE TRANSVASAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
VEÏNAT DE LLEBRERS 4-5 
17244 CASSÀ DE LA SELVA 
Telèfon: 972460464 
Dades del titular:  
GERMANS CAÑET XIRGU, SL 
C/ VEINAT DE LLEBRERS 4-5 
CASSÀ DE LA SELVA (17244) 
 
 
COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL 
 
PLANTA DE TRANSVASAMENT DE SABADELL 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
POL. IND. CAN ROQUETA C/ MAS BAIONA 58 
08208 SABADELL 
Telèfon: 937120472 
Dades del titular: 
PLANTA INTERCOMARCAL DEL RECICLATGE, SA 
POL. IND. CAN ROQUETA C/ MAS BAIONA 58 
SABADELL (08202) 
 
PLANTA DE TRANSVASAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
C/ CARRASCO FORMIGUERA, 14-16 
08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS 
Telèfon: 937104044 
Dades del titular:  
TRANSCOTO S.A. 
POL. IND. CASA BLANCA C/ EMPORDA 22 
SANT QUIRZE DEL VALLÈS (08192) 
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PLANTA DE TRANSVASAMENT DE RUBÍ 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Runes 
Adreça física:  
POL. IND. CAN JARDÍ PEDRERA COVA SOLERA, 
COMP. SCHUMANN S/N 
08191 RUBÍ 
Telèfon: 935864644 
Dades del titular: 
PUIGFEL, SA 
C/ DR. LETAMENDI 40-44 
BARCELONA (08031) 
 


