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Apartat 1. Definició de conceptes bàsics 
 

Durant el procés de redacció del projecte s’han utilitzat termes específics 

referents a la matèria de residus. Així doncs, en aquest apartat es fa un recull 

de les expressions considerades importants.  

 

(Font: Boletín Oficial del Estado. Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i 
sòls contaminats. Suplement en llengua catalana al núm. 181, Divendres 29 

de juliol de 2011. Secció I. Pàgines 8, 9 i 10) 

 

 

- “Residu:  qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor rebutgi 

o tingui la intenció o l’obligació de rebutjar.” 
 

- “Residus domèstics: residus generats a les cases com a 

conseqüència de les activitats domèstiques. També es consideren 

residus domèstics els similars als anteriors generats en serveis i 

indústries. 

 

També s’inclouen en aquesta categoria els residus que es generen a 
les cases d’aparells elèctrics i electrònics, roba, piles, acumuladors, 

mobles i béns, així com els residus i la runa procedents d’obres menors 

de construcció i reparació domiciliària. 

 

Tenen la consideració de residus domèstics els residus procedents de 

neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges, els 
animals domèstics morts i els vehicles abandonats.” 

 

- “Residus industrials: residus resultants dels processos de fabricació, 

de transformació, d’utilització, de consum, de neteja o de manteniment 

generats per l’activitat industrial, excloses les emissions a l’atmosfera 

que regula la Llei 34/2007, de 15 de Novembre.” 
 

- “Residu perillós: residu que presenta una o diverses de les 

característiques perilloses enumerades en l’annex III, i el que pugui 

aprovar el Govern de conformitat amb el que estableixen la normativa 

europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui part, 

així com els recipients i envasos que els hagin contingut.” 

 
- “Prevenció: conjunt de mesures adoptades en la fase de concepció i 

disseny, de producció, de distribució i de consum d’una substància, 

material o producte, per reduir: 

 

1r) La quantitat de residu, fins i tot mitjançant la reutilització dels 

productes o l’allargament de la vida útil dels productes. 
 

2n) Els impactes adversos sobre el medi ambient i la salut humana 

dels residus generats, inclòs l’estalvi en l’ús de materials o energia. 

 

3r) El contingut de substàncies nocives en materials i productes.” 
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- “Productor de residus: qualsevol persona física o jurídica que tingui 

una activitat que produeixi residus (productor inicial de residus) o 

qualsevol persona que efectuï operacions de tractament previ, de 

mescla o d’un altre tipus, que ocasionin un canvi de naturalesa o de 

composició d’aquests residus. En el cas de les mercaderies retirades 
pels serveis de control i inspecció a les instal·lacions frontereres, es 

considera productor de residus el representant de la mercaderia, o bé 

l’importador o exportador de la mercaderia.” 

 

- “Posseïdor de residus: el productor de residus o una altra persona 

física o jurídica que estigui en possessió de residus.”  

 
- “Gestió de residus: la recollida, el transport i tractament dels residus, 

inclosa la vigilància d’aquestes operacions, així com el manteniment 

posterior al tancament dels abocadors, incloses les actuacions 

realitzades en qualitat de negociant o agent.”  

 

- “Gestor de residus: la persona o entitat, pública o privada, registrada 
mitjançant autorització o comunicació, que realitzi qualsevol de les 

operacions que componen la gestió dels residus, en sigui o no el 

productor.” 

 

- “Recollida: operació consistent en aplegar residus, inclosa la 

classificació i l’emmagatzematge inicials, per transportar-los a una 
instal·lació de tractament.” 

 

- “Tractament: les operacions de valorització o eliminació, inclosa la 

preparació anterior a la valorització o eliminació.” 

 

- “Valorització: qualsevol operació que tingui com a resultat principal 

que el residu serveixi per a una finalitat útil en substituir altres 
materials, que d’una altra manera s’haurien utilitzat per complir una 

funció particular, o que el residu sigui preparat per complir aquesta 

funció a la instal·lació o a l’economia en general. L’annex II recull una 

llista no exhaustiva d’operacions de valorització.” 

 

- “Reciclatge: tota operació de valorització mitjançant la qual els 
materials de 

residus es tornen a transformar en productes, materials o substàncies, 

tant si és amb la finalitat original com amb qualsevol altra finalitat. 

Inclou la transformació del material orgànic, però no la valorització 

energètica ni la transformació en materials que s’hagin de fer servir 

com a combustibles o per a operacions de farcit.” 

 
- “Eliminació: qualsevol operació que no sigui la valorització, fins i tot 

quan l’operació tingui com a conseqüència secundària l’aprofitament 

de substàncies o energia.” 

 

- “Compost: esmena orgànica obtinguda a partir del tractament biològic 

aerobi i termòfil de residus biodegradables recollits separadament. No 
es considera compost el material orgànic obtingut de les plantes de 
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tractament mecànic biològic de residus mesclats, que es denomina 

material bioestabilitzat.” 

 

Apartat 2. Els residus. Descripció general. 
 

Segons la Directiva Europea 2008/98/CE, de 19 de novembre de 2008, un 

residu es pot definir com “qualsevol substancia o objecte del qual el seu 
posseïdor es desprengui o tingui la intenció o obligació de desprendre-se’n”.    

 

2.1. Classificació general 
 

La classificació dels residus, segons el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC) 

es pot fer en tres categories: residus especials, residus no especials i residus 

inerts. 
 

Residus especials 

 

Es tracta dels residus que necessiten un tractament o procés d’eliminació 

especial tenint en compte les seves característiques físiques, químiques i 

biològiques.  
 

Residus no especials 

 

Són els residus que no estan catalogats ni com a especials ni com a inerts. 

 

Residus inerts  
 

Es consideren residus inerts els residus que no experimenten importants 

transformacions físiques, químiques o biològiques, una vegada han estat 

dipositats a l’abocador.  

 

2.2. Classificació dels residus segons l’origen 
 
En la Llei 6/1993, de regulació de residus, es va fer una primera classificació 

dels residus segons la seva procedència. Aquesta Llei va establir la primera 

regulació amb caràcter general dels residus en l’ ordenament jurídic. 

 

La classificació es va dividir en: 

 

Residus municipals 
 

Els residus municipals són el conjunt de residus que es generen en l’activitat 

d’un municipi, és a dir, hi trobem residus domèstics, residus dels comerços, 

oficines i serveis. 

 

Residus industrials  
 

Aquest tipus de residus són els que es generen com a resultat d’un procés de 

producció, transformació, utilització, consum o neteja.  



 
11 

Apartat 3. Propietats físiques generals dels residus 

sòlids urbans (RSU) 
 

Hi ha una sèrie de propietats físiques importants que cal tenir en compte 

alhora de dissenyar sistemes de gestió dels RSU. 

 

Les característiques físiques a destacar són: el pes específic, el contingut 

d’humitat, mida de les partícules, capacitat de camp i permeabilitat dels 
residus compactats. 

 

Pes específic  

 

Aquest valor és el pes del material per unitat de volum, generalment 

expressat en kg/m3. 

 
El pes específic és útil per tal de determinar la massa i el volum total dels 

residus que han de ser gestionats. 

 

Degut a la naturalesa d’aquest tipus de residus, que poden trobar-se més o 

menys compactats, hi ha molt poca uniformitat en els valors que es 

presenten. 
 

 

Taula 1. Pesos específics dels residus sòlids urbans no compactats. 

 

Tipologia de residu 

no compactat 

 

Pes específic (kg/m3) 

 

Rang 

 

Valor típic 

Paper 42-131 89 

Cartró 42-80 50 

Plàstics 42-131 65 

Alumini 65-240 160 

Vidre 160-481 196 

Residus de jardí 59-225 101 

Restes de menjar 131-481 291 

 
 

Contingut d’humitat  

 

Aquest paràmetre avalua la quantitat d'aigua que conté el residu i és 

expressat en percentatge, que indica el pes net humit que hi ha en el conjunt 

dels residus. 

 
El paràmetre de la humitat és especialment útil per saber de quins materials 

haurien d'estar fabricats els llocs o recipients d'emmagatzematge dels 

residus. També permet avaluar quina contribució tindran els residus a la 

producció de lixiviats un cop estiguin emmagatzemats.  
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L’expressió general per determinar-ne el percentatge en pes és la següent:  

 

 

%𝐻 =
𝑃𝐻−𝑃𝑆

𝑃𝑆
× 100 

 

On:  
 
PH : pes de la mostra humida 
PS : pes de la mostra després de l’assecatge a 105ºC durant un temps 

determinat.  

 
 

Mida de partícula 

 

La mida de partícula és una dada important en la recuperació dels materials 

en els diferents residus sòlids que s’han de separar mitjançant medis 

mecànics, com per exemple tamisos i trommels.  

 
Per tal de calcular un valors indicatiu de la mida de partícula, es pot utilitzar 

l’expressió següent: 

 

 

𝑆𝑐 =
𝑙 + 𝑤 + ℎ

3
 

 

On: 

 

𝑆𝑐: mida del component (mm) 

𝑙: llargada (mm) 

𝑤: amplada (mm) 

ℎ: altura 

 
 

Capacitat de camp 

 

El paràmetre de la capacitat de camp es pot definir com la quantitat total 

d’humitat que és capaç de retenir un residu sotmès a l’acció de la gravetat.  

 

Aquest valor és important per a fer una estimació de la capacitat que té un 
residu per a generar lixiviats, que són els materials líquids que es drenen 

procedents de determinats tipus de residus i que poden contenir quantitats 

significatives de substàncies perilloses.  

 

Per exemple, la capacitat de camp dels residus d’origen domèstic i els 

comerços ronda entre el 50 i el 60%.  
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Permeabilitat dels residus compactats 

 

Apart de la capacitat de camp, per controlar el líquids i gasos que es formen 

a dins d’un abocador, també és important conèixer la permeabilitat que tenen 

els residus, és a dir, quina capacitat de deixar passar l’aigua tenen els residus.  
 

Apartat 4. Normatives importants en matèria de 
residus 
 

 

 Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 

19 de novembre de 2008 

 

Aquesta Directiva crea un important marc jurídic a nivell europeu per al 

tractament dels residus.  
 

L’objectiu principal és remarcar la importància de la utilització de les tècniques 

adequades de gestió, reciclatge i recuperació dels residus per tal de disminuir 

la pressió sobre els recursos i reduir la generació de residus. 

 

Introdueix un aspecte clau: el subproducte. Aquest, es defineix com el 
material resultant dels processos de producció i transformació i que, a 

diferència dels residus, pot ser utilitzat novament. La Directiva permet doncs, 

que es fixin criteris per diferenciar els residus dels subproductes.  

 

 

 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
 

Per tal de transposar la Directiva 2008/98/CE al ordenament jurídic espanyol, 

es crea aquesta Llei, que també es veu com una oportunitat per a renovar el 

que preveu la Llei 10/1998, de 21 d’abril, anteriorment vigent. 

 

Aquesta nova Llei permet adaptar els temes relacionats amb la prevenció, 

producció i gestió de residus a la situació actual on les produccions de residus 
augmenten de manera continuada i, com a conseqüència, l’activitat 

econòmica que gira entorn als residus cada cop agafa més importància.   

 

 Decisió de la Comissió 2001/118/CE, de 16 de gener de 2001, 

on es modifica la Decisió 2000/532/CE pel que fa a la llista 

europea de residus. 
 

Es tracta de la llista de residus segons la lletra a) de l’article 1 de la Directiva 

75/442/CEE i a l’apartat 4 de l’article 1 de la Directiva 91/689/CEE referent 

als residus perillosos. 

 

En aquesta llista, es fa una classificació dels residus segons el seu origen o 

procés de generació. Es classifiquen en codis de sis xifres, seguint el 
procediment explicat a l’Annex 6.  

 

 



 
14 

Apartat 5. Normatives UNE consultades per als anàlisis 
 

 

Normatives UNE 

 

Per tal d’analitzar la composició dels residus de neteja viària s’han utilitzat 

com a base els procediments determinats per les Normatives UNE següents, 
adaptades com a norma espanyola per la “Associación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR)” 

 

 Norma UNE-EN 15414-3 

 

o Títol: Combustibles sólidos recuperados. Determinación del contenido 
en humedad por el método de secado en estufa. Parte 3: Humedad de 

la muestra para análisis general.  

 

 Norma UNE-EN 15403 

 

o Títol: Combustibles sólidos recuperados. Determinación del contenido 

en ceniza.  
 

Apartat 6. Catàlegs de classificació de residus  
 

 

6.1. Catàleg europeu de classificació de residus 
 

Els residus es classifiquen segons els codis europeus especificats en la Decisió 

de la Comissió 2001/118/CE, de 16 de Gener (Publicat al “Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas”, 16/02/2001). 
 

En el catàleg, les diferents tipologies de residus estan distribuïdes per capítols 

i subcapítols. Aquests, es defineixen amb un codi de dues i quatre xifres, 

respectivament.  

 

A la vegada, cada tipologia de residu dins d’aquests capítols i subcapítols es 
defineix amb un codi de sis xifres.  

 

6.1.1. Procediment per a la correcta codificació dels residus 

 

Pas 1:  

 

Primerament, hem de localitzar quina és la font que genera els residus segons 
els capítols 01-12 o 17-20. Un cop fet això, s’ha de buscar quin és el codi de 

sis xifres que correspon al residu que estem tractant.  

 

Pas 2: 

 

Si no trobem el residu classificat en cap dels capítols que van de 01-12 o de 
17-20, haurem de passar a buscar en els capítols 13, 14 i 15. Aquests 

capítols, fan referència a olis, combustibles líquids, dissolvents, refrigerants i 
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d’altres residus com, per exemple, envasos recollits de manera selectiva i 

materials de filtració. 

 

Pas 3:  

 
Si el residu no ha pogut ser codificat en cap dels capítols anteriors, passarem 

a buscar en el capítol 16. En aquest, s’hi troben els residus no especificats en 

els altres capítols de la llista. Hi trobem, per exemple, residus de vehicles al 

final de la seva vida útil, residus d’equips elèctrics i electrònics, residus 

explosius, entre d’altres.  

 

Pas 4: 
 

En el cas que no haguem pogut classificar el residu en els passos anteriors, 

s’haurà d’utilitzar el codi 99. Aquest codi facilita la classificació dels residus 

dins del capítol o subcapítol que els hi correspon per procedència però sota 

el títol de “Residus no especificats en una altra categoria”.  

 
Per exemple, un residu que formi part del capítol 2, subcapítol 1 però que no 

es trobi descrit explícitament ni en aquest ni en els altres capítols o 

subcapítols; tindria la classificació següent: 02 01 99.        

 

 

6.2. Catàleg de Residus de Catalunya (CRC)  
 
El Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), aprovat pel Decret 34/1996, de 9 

de Gener; modificat posteriorment pel Decret 92/1999. 

 

L’objectiu principal de l’elaboració d’aquest catàleg és el de classificar els 

diferents residus a través de la codificació corresponent per a després 

determinar-ne una correcta gestió.  
 

En el catàleg, els residus es classifiquen de manera general seguint els 

següents grups:   

 

 Residus especials 

 Residus no especials   

 Residus inerts 
 

6.2.1. Objectius  

 

L’objectiu d’aquest catàleg és el de classificar els residus segons les categories 

definides en l’article 29 de la Llei 6/1993, de 15 de Juliol, que regula els 

residus. 
 

També té com a objectiu determinar les vies de gestió que ha de tenir 

cadascun dels residus segons els Decrets 34/1996 i 92/1999.  
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6.2.2. Estructura del catàleg 

 

Pel que fa a la seva estructura, està formada per 19 grups; que fan referència 

a les activitats que generen aquests residus o a la família de residu en el cas 

que aquesta sigui important. 
 

Cadascun d’aquests grups es divideix en un subgrup o més d’un, on s’agrupen 

els residus segons les seves afinitats. 

 

En la classificació dels residus en el CRC, hi trobem unes columnes on s’hi 

indica informació important referent als residus. Aquesta informació és 

l’origen, la classificació, les opcions de valorització (VAL) i el tractament i 
disposició del rebuig (TDR). 

 

6.2.3. Procediment de codificació 

 

Per codificar els residus segons el CRC caldrà definir els sis dígits que 

identifiquen cada residu. Els passos a seguir són els següents: 
 

Pas 1: 

 

Buscar el grup de descripció genèrica que li pertoca al residu en l’índex de 

grups (13, 14, 15, 16 o 20) o el procés o activitat industrial que els genera 

(2 al 12 i del 17 al 19).  
 

Pas 2: 

 

En el grup triat en el pas 1, buscar el subgrup que s’ajusti millor a la descripció 

del residu o a la seva activitat o procés de generació. 

 

Pas 3:  
 

Una vegada escollit el subgrup, cal buscar la descripció del residu en concret 

que s’ajusti més al que es vol codificar.   
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Apartat 7. Materials de les fraccions considerades en 

la separació dels residus 
 
Aquest apartat pretén donar més detalls dels materials considerats en 

cadascuna de les fraccions. 

 

7.1. Envasos 
 

En aquesta fracció s’hi inclou tot el que es consideren envasos. Cal recordar 

que els envasos són tots els materials que tenen la finalitat de protegir, 
agrupar i transportar productes. 

 

Poden estar fabricats mitjançant diferents materials, els considerats durant 

la realització del projecte són: 

 

 Ampolles de plàstic (PET, PEAD, PEBD, PVC) 

 
- PET: es tracta del politereftalat d’etilè i s’utilitza habitualment per a 

envasar begudes carbonatades i fabricar ampolles d’aigua. Té bona 

resistència química, gran resistència als impactes i a les tensions. 

  

- PEAD: és el polietilè d’alta densitat. Es tracta del material que s’utilitza 

més per a fabricar ampolles. Té bona resistència als impactes, als 
productes àcids i càustics i és barat. Un exemple típic en són les 

ampolles de detergent.  

 

- PEBD: en aquest cas parlem de polietilè de baixa densitat. Té unes 

característiques similars al PEAD però és més flexible i menys resistent 

químicament. S’utilitza principalment per a envasar begudes.  
 

- PVC: el policlorur de vinil té una bona resistència als impactes, una 

bona resistència als olis i pot fer de barrera a la majoria dels gasos. 

Habitualment s’utilitza per envasar olis i productes cosmètics.  

 

 Paper film 

 Bosses de plàstic 
 Restes de plàstics 

 Llaunes (alumini, acer) 

 Cartró de begudes 

 Fusta envàs 

 

 

7.2. Paper i cartró 
 

En aquesta fracció s’han considerat principalment:   

 

 Paper imprès 

 

Diferents tipus de documents impresos com, per exemple, fullets 
informatius.  
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 Capses de cartró 

 

Per exemple, capses de cereals o paquets de tabac. 

 

 Caixes de cartró 
 

Caixes de cartró ondulat. 

 

7.3. Cel·luloses  
 

 Mocadors 

 
 Draps de paper 

 

7.4. Matèria orgànica 
 

 Fulles 

 

Fulles procedents principalment dels arbres del poble o ciutat i les espais 
de parcs i jardins. 

 

 Branques 

 

Restes de poda i del manteniment de les espècies vegetals en general. 

 
 Flors 

 

Restes de floració de les espècies vegetals dels municipis.  

 

7.5. Sorres i matèria orgànica de petites dimensions 
 

 Argiles 
 

Són les partícules de sòl més petites amb una granulometria inferior a 

0,002 mm.  

 

 Llims 

 

Partícules de sòl amb granulometria que va de 0,002 a 0,02 mm.  
 

 Sorres 

 

Partícules de sòl amb granulometria de 0,02 a 2 mm. 

 

 Graves  
 

Partícules de sòl amb granulometria de 2 a 20 mm. 

 

 Matèria orgànica de petites dimensions 

 

Restes vegetals petites de fulla i floració.  
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Apartat 8. Granulometria teòrica de les partícules de 

sòl 
 

En els apartat de separació dels materials dels residus d’aquest projecte s’ha 

parlat de la fracció sorres com la fracció que inclou partícules de sòl de 

diverses granulometries. 

 

Les granulometries del sòl, segons la “International Soil Science Society 
(ISSS)”, es poden definir de la següent manera: 

 

 

Taula 2. Granulometria general de les partícules de sòl. 

Tipus de partícula Mida partícules 

(mm) 

Grup 

Blocs Major de 200  

Partícules grans Pedres De 20 a 200 

Graves De 2 a 20 

Sorra gruixuda De 0,2 a 2  

Partícules petites Sorra fina De 0,02 a 0,2 

Llim De 0,002 a 0,02 

Argila Menor de 0,002 

Font: elaboració pròpia.  

 
En aquest projecte, tal i com s’ha comentat a la Memòria del projecte, la 

granulometria s’ha adaptat a les necessitats de separació i als mitjans 
disponibles. 
 

Apartat 9. Imatges de la fracció sorres amb lupa 

 
Amb la finalitat de fer una inspecció visual de la fracció sorres dels primers 

residus recollits a Artés, s’ha utilitzat una lupa binocular “Leica” amb càmera 

digital integrada i mitjançant un software informàtic, cedida pel laboratori de 

física de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada (EEI) de la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC)”. 

 
A continuació es fa un recull de totes les imatges preses per a les diferents 

mostres analitzades, indicant el codi de recollida i el nombre d’augments. 
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Figura 1. Recollida R1C amb 10x. 

 

Figura 2. Recollida R1C amb 20x. 

 

Figura 3. Recollida R1P amb 20x. 

 

Figura 4. Recollida R1P amb 40x. 

 

Figura 5. Recollida R2C amb 5x. 

 

Figura 6. Recollida R2C amb 10x. 

 

Figura 7. Recollida R3C amb 5x. 

 

Figura 8. Recollida R3C amb 10x. 



 
21 

 

Figura 9. Recollida R3P amb 5x. 

 

Figura 10. Recollida R3P amb 16x. 

 

Figura 11. Recollida R4C amb 5x. 

 

Figura 12. Recollida R4C amb 10x. 

 

Figura 13. Recollida R4P amb 8x. 

 

Figura 14. Recollida R4P amb 16x. 

 

Figura 15. Recollida R5C amb 5x. 

 

Figura 16. Recollida R5C amb 10x. 
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Figura 17. Recollida R5P amb 8x. 

 

Figura 18. Recollida R5P amb 16x. 
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Apartat 10. Dades 
 

Les dades facilitades per diverses empreses o institucions i que han ajudat a 

la realització del projecte, es detallen a continuació. 

 

10.1. Dades anuals dels pesos en buidatge residus de neteja 

viària d’Igualada 
 
Aquestes dades fan referència a les que s’han utilitzat per a calcular les 

quantitats anuals de residus de neteja viària generades a Igualada i calcular 

una densitat aproximada per a aquest tipus de residus. 

 

Aquests pesos corresponen al buidatge del contenidor de 15 m3 de l’empresa 

“Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)”, gestora dels residus a la 
ciutat. 

 

 

Taula 3. Dades de pesos en el buidatge durant el 2014. 

 

Dia de 

buidatge 

 

 

Codi de residu 

 

Descripció del 

residu 

 

Pes net 

(Kg) 

02/01/2014 200301 Banals 1.400,00 

03/01/2014 200301 Banals 2.200,00 

04/01/2014 200301 Banals 2.100,00 

07/01/2014 200301 Banals 2.280,00 

08/01/2014 200301 Banals 2.540,00 

09/01/2014 200301 Banals 1.080,00 

11/01/2014 200301 Banals 2.140,00 

13/01/2014 200301 Banals 3.600,00 

17/01/2014 200301 Banals 3.160,00 

20/01/2014 200301 Banals 4.320,00 

23/01/2014 200301 Banals 3.980,00 

27/01/2014 200301 Banals 3.720,00 

31/01/2014 200301 Banals 4.120,00 

05/02/2014 200301 Banals 3.820,00 

11/02/2014 200301 Banals 4.560,00 

15/02/2014 200301 Banals 2.960,00 

20/02/2014 200301 Banals 3.320,00 
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28/02/2014 200301 Banals 4.080,00 

06/03/2014 200301 Banals 4.580,00 

11/03/2014 200301 Banals 4.700,00 

14/03/2014 200301 Banals 3.640,00 

19/03/2014 200301 Banals 2.880,00 

24/03/2014 200301 Banals 3.700,00 

29/03/2014 200301 Banals 4.300,00 

05/04/2014 200301 Banals 1.980,00 

07/04/2014 200301 Banals 6.400,00 

11/04/2014 200301 Banals 4.320,00 

16/04/2014 200301 Banals 4.960,00 

26/04/2014 200301 Banals 6.220,00 

02/05/2014 200301 Banals 4.200,00 

05/05/2014 200301 Banals 1.980,00 

08/05/2014 200301 Banals 3.540,00 

12/05/2014 200301 Banals 3.700,00 

13/05/2014 200301 Banals 1.220,00 

15/05/2014 200301 Banals 3.440,00 

19/05/2014 200301 Banals 2.660,00 

20/05/2014 200301 Banals 1.780,00 

23/05/2014 200301 Banals 3.480,00 

27/05/2014 200301 Banals 4.160,00 

30/05/2014 200301 Banals 6.420,00 

03/06/2014 200301 Banals 1.920,00 

06/06/2014 200301 Banals 2.880,00 

09/06/2014 200301 Banals 1.700,00 

13/06/2014 200301 Banals 3.920,00 

17/06/2014 200301 Banals 5.720,00 

20/06/2014 200301 Banals 3.320,00 

01/07/2014 200301 Banals 6.040,00 

04/07/2014 200301 Banals 3.860,00 
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08/07/2014 200301 Banals 5.960,00 

10/07/2014 200301 Banals 3.160,00 

14/07/2014 200301 Banals 3.280,00 

16/07/2014 200301 Banals 2.380,00 

19/07/2014 200301 Banals 2.500,00 

22/07/2014 200301 Banals 1.640,00 

23/07/2014 200301 Banals 1.300,00 

25/07/2014 200301 Banals 2.220,00 

30/07/2014 200301 Banals 3.180,00 

31/07/2014 200301 Banals 1.080,00 

05/08/2014 200301 Banals 4.120,00 

08/08/2014 200301 Banals 2.480,00 

12/08/2014 200301 Banals 2.460,00 

14/08/2014 200301 Banals 1.560,00 

19/08/2014 200301 Banals 1.480,00 

20/08/2014 200301 Banals 1.320,00 

21/08/2014 200301 Banals 860,00 

26/08/2014 200301 Banals 1.140,00 

27/08/2014 200301 Banals 1.460,00 

29/08/2014 200301 Banals 1.300,00 

01/09/2014 200301 Banals 2.440,00 

05/09/2014 200301 Banals 2.600,00 

09/09/2014 200301 Banals 2.100,00 

12/09/2014 200301 Banals 2.200,00 

16/09/2014 200301 Banals 3.040,00 

18/09/2014 200301 Banals 2.700,00 

22/09/2014 200301 Banals 2.720,00 

25/09/2014 200301 Banals 3.880,00 

08/10/2014 200301 Banals 2.300,00 

10/10/2014 200301 Banals 1.540,00 

14/10/2014 200301 Banals 2.820,00 
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16/10/2014 200301 Banals 1.420,00 

17/10/2014 200301 Banals 1.080,00 

21/10/2014 200301 Banals 2.740,00 

23/10/2014 200301 Banals 1.880,00 

27/10/2014 200301 Banals 2.080,00 

29/10/2014 200301 Banals 2.700,00 

31/10/2014 200301 Banals 2.060,00 

04/11/2014 200301 Banals 3.840,00 

05/11/2014 200301 Banals 2.520,00 

10/11/2014 200301 Banals 2.820,00 

12/11/2014 200301 Banals 3.100,00 

14/11/2014 200301 Banals 2.800,00 

15/11/2014 200301 Banals 2.880,00 

18/11/2014 200301 Banals 2.680,00 

19/11/2014 200301 Banals 2.180,00 

20/11/2014 200301 Banals 1.700,00 

24/11/2014 200301 Banals 3.040,00 

25/11/2014 200301 Banals 2.020,00 

27/11/2014 200301 Banals 3.860,00 

28/11/2014 200301 Banals 4.420,00 

29/11/2014 200301 Banals 4.620,00 

01/12/2014 200301 Banals 4.160,00 

02/12/2014 200301 Banals 5.820,00 

03/12/2014 200301 Banals 2.300,00 

03/12/2014 200301 Banals 2.060,00 

04/12/2014 200301 Banals 4.800,00 

05/12/2014 200301 Banals 6.360,00 

10/12/2014 200301 Banals 1.760,00 

11/12/2014 200301 Banals 840,00 

12/12/2014 200301 Banals 2.600,00 

13/12/2014 200301 Banals 1.600,00 
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15/12/2014 200301 Banals 1.860,00 

16/12/2014 200301 Banals 4.300,00 

17/12/2014 200301 Banals 3.260,00 

18/12/2014 200301 Banals 2.700,00 

19/12/2014 200301 Banals 2.080,00 

20/12/2014 200301 Banals 1.540,00 

22/12/2014 200301 Banals 1.520,00 

23/12/2014 200301 Banals 1.780,00 

25/12/2014 200301 Banals 2.020,00 

29/12/2014 200301 Banals 2.020,00 

30/12/2014 200301 Banals 2.000,00 

Font: Dades facilitades per la Societat Municipal Mediambiental d’Igualada. 

 

 

10.2. Dades de generació de residus viaris al municipi d’Artés 
 

Pel que fa a la recollida de residus procedents de neteja viària a Artés, tal i 

com s’ha comentat al document de la Memòria, no hi ha registrats els pesos 
de buidatge.  

 

D’aquesta manera, en aquest cas, s’ha partit de les dades de recol·lecció 

següents: 

 

 Període Gener – Agost: 5 contenidors per setmana. 

 
 Període Setembre – Desembre: 14 contenidors per setmana. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
28 

Apartat 11. Càlculs 

 
11.1. Càlculs per a les determinacions de composició dels 

residus d’Artés 
 

En el següent apartat es detallen els càlculs realitzats durant el 

desenvolupament del projecte amb tots els valors dels pesos registrats durant 

el procés de pesatge de totes les fraccions. 

 
Tal i com es comenta en el document de la Memòria, per tal de fer les 

determinacions de la humitat i percentatge de matèria inorgànica (composició 

en cendres) de la part de residus corresponent a la fracció de “Sorres i 

matèria orgànica” per a les diferents recollides, s’han analitzat dues mostres 

per a cada recollida, la A i la B.  

 

11.1.1. Determinació de la humitat  
 

Per tal de poder calcular el percentatge en massa d’humitat que contenien 

les diverses mostres s’han hagut de determinar els diferents pesos mitjançant 

la balança analítica amb una precisió de 0,1 mg, per tal de poder calcular les 

pèrdues de massa en el procés d’assecatge.  

 
La determinació s’ha basat en la Norma Europea UNE-EN 15414-3, on 

l’expressió utilitzada per a la determinació del contingut d’humitat en les 

mostres "𝑀𝑎𝑑" s’expressa com un percentatge màssic i té la següent forma: 

 

𝑀𝑎𝑑 =
(𝑚2−𝑚3)

(𝑚2−𝑚1)
×  100 (1) 

 

On: 

𝑚1: massa del gresol sec expressada en grams. 

𝑚2: massa del gresol amb la mostra humida, expressada en grams. 

𝑚3: massa del gresol amb la mostra després del l’assecatge. 

 

Així doncs, per tal de determinar els percentatges d’humitat hem 

d’enregistrar els pesos necessaris, que es detallen a la taula següent. 

 

El procediment seguit per fer-ho es troba explicat a la Memòria.  
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Taula 4. Dades completes de pesos per la determinació de la humitat de les mostres 

d'Artés. 

Mostra Codi 

recollida 

Anàlisi Pes del 

gresol 

buit 

“m1” 

(g) 

Pes del 

gresol 

mostra 

humida 

“m2” (g) 

Pes del 

gresol 

mostra 

seca 

“m3” (g) 

1 R1C A 33,6827 34,8276 34,7810 

B 36,7125 37,7327 37,6981 

2 R1P A 24,3933 25,5536 25,5442 

B 21,2355 22,4332 22,4218 

3 R2C A 28,5897 29,6520 29,5689 

B 35,4223 36,4394 36,3749 

4 R3C A 32,4045 34,3227 34,2148 

B 33,4576 35,0128 34,9526 

5 R3P A 27,8909 29,3662 29,3608 

B 30,4686 32,0392 32,0331 

6 R4C A 38,3349 39,7758 39,7053 

B 29,0944 30,4467 30,3800 

7 R4P A 23,8912 25,2135 25,1896 

B 39,9423 42,4202 42,3595 

8 R5C A 40,5201 41,6901 41,2663 

B 29,4722 30,9135 30,5094 

9 R5P A 35,0945 36,5096 36,4240 

B 40,9242 42,5821 42,5197 

 

 

 

Un cop determinats els pesos demanats, es procedeix al càlcul per a cada una 

de les mostres mitjançant un full d’Excel i aplicant l’expressió anterior (1).  
 

S’ha obtingut un valor d’humitat per a cada anàlisi de cadascuna de les 

mostres amb una aproximació de dos decimals, tal i com indica la norma.  

 

Taula 5. Percentatges d'humitat dels anàlisis duplicats de cada mostra d'Artés. 

 

Mostra 

 

 

Codi de 

recollida 

 

Anàlisi 

 

Humitat 

“Mad”(%) 

1 R1C A 4,07 

B 3,39 

2 R1P A 0,81 

B 0,95 

3 R2C A 7,82 

B 6,34 

4 R3C A 5,63 

B 3,87 

5 R3P A 0,37 

B 0,39 
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R4C A 4,89 

B 4,93 

7 R4P A 1,81 

B 2,45 

8 R5C A 36,22 

B 28,04 

9 R5P A 6,05 

B 3,76 

 

  
 

A partir d’aquests percentatges d’humitat, s’ha fet la mitjana aritmètica dels 

dos anàlisis de cada mostra (A i B) i s’ha arrodonit al 0,1% aquest valor final. 

 

Així doncs, finalment obtenim els valors definitius per a cadascuna de les 

mostres de recollides efectuades durant l’estudi a Artés.  
 

 

Taula 6. Valors finals d'humitat de les mostres d'Artés. 

 

Mostra 

 

 

Codi recollida 

 

Humitat “Mad”(%) 

1 R1C 3,7 

2 R1P 0,9 

3 R2C 7,1 

4 R3C 4,7 

5 R3P 0,4 

6 R4C 4,9 

7 R4P 2,1 

8 R5C 32,1 

9 R5P 4,9 

 

 

11.1.2. Determinació del contingut de matèria inorgànica 

 
La determinació del percentatge de matèria inorgànica (composició en 

cendres) s’ha calculat de la següent manera (Norma Europea UNE-EN 

15403): 

 

 

𝐴𝑑𝑏 =  
𝑚3−𝑚1

𝑚2−𝑚1
×

100

100−𝑀𝑎𝑑
× 100 (2) 

 

           

On:  

𝑚1: massa del gresol buit expressada en grams.  

𝑚2: massa del gresol i la mostra d’anàlisi general expressada en grams. 
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𝑚3: massa del gresol i la cendra expressada en grams. 

𝑀𝑎𝑑: percentatge màssic de humitat determinat anteriorment en la mostra 

humida. 

 

Els resultats obtinguts per al contingut en cendres mitjançant l’expressió (2), 

amb una aproximació de dos decimals, són els que s’indiquen a continuació: 

 

Taula 7. Dades completes de pesos per a la determinació de la matèria inorgànica 

de les mostres d'Artés. 

Mostra Codi 
recollida 

Anàlisi Pes gresol 
amb cendres 

“m3” (g) 

 

Matèria 
inorgànica 

(%) 

1 R1C A 34,3978 65,11 

B 37,3845 68,18 

2 R1P A 25,4393 90,89 

B 22,2884 88,75 

3 R2C A 29,4258 85,39 

B 36,2395 85,79 

4 R3C A 34,0449 90,61 

B 34,8019 89,92 

5 R3P A 29,3222 97,37 

B 31,9871 97,06 

6 R4C A 39,5317 87,33 

B 30,2332 88,58 

7 R4P A 25,1230 94,87 

B 42,2155 94,04 

8 R5C A 41,0017 64,54 

B 30,1566 65,99 

9 R5P A 36,2358 85,84 

B 42,3521 89,50 

 

 

Finalment, a partir dels resultats de la taula anterior, s’ha calculat la mitjana 

aritmètica dels dos valors de cada mostra amb un arrodoniment del 0,1%, tal 

i com indica la norma, amb la finalitat de determinar un únic valor per a cada 

una de les recollides. És a dir, el mateix procediment que per al cas de les 
humitats.  
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Taula 8. Valors finals de matèria inorgànica en les mostres d'Artés. 

Mostra Codi recollida Matèria 
inorgànica 

(%) 

1 R1C 66,6 

2 R1P 89,8 

3 R2C 85,6 

4 R3C 90,3 

5 R3P 97,2 

6 R4C 88,0 

7 R4P 94,5 

8 R5C 65,3 

9 R5P 87,7 

 

 

11.2. Càlculs per a les determinacions de composició dels 

residus d’Igualada 
 
Per als càlculs de les mostres preses a Igualada es procedeix de la mateixa 

manera que per al cas d’Artés.  

 

11.2.1. Determinació de la humitat 

 

Tots els valors del procediment de determinació de la humitat en els residus 
recollits a Igualada s’inclouen a continuació.  

 

 

Taula 9. Dades completes de pesos per la determinació de la humitat en les 

mostres d'Igualada. 

Mostra Codi 

recollida 

Anàlisi Pes del 

gresol 

buit 

“m1” 
(g) 

Pes del 

gresol 

mostra 

humida 
“m2” (g) 

Pes del 

gresol 

mostra 

seca 
“m3” (g) 

1 I R1C A 48,6668 50,5171 50,5046 

B 39,9402 41,8601 41,8482 

2 I R1P A 29,0923 31,1550 31,1322 

B 33,6820 35,3269 35,3088 

3 I R2C A 35,9620 37,7179 37,6936 

B 38,3339 40,1612 40,1394 

4 I R2P A 40,9213 42,6514 42,6184 

B 30,4669 32,2869 32,2546 

5 I R3C A 27,8898 30,2555 30,2427 

B 38,2744 40,3593 40,3493 

6 I R3P A 40,5188 42,2270 42,1572 

B 32,4041 33,9910 33,9410 

7 I R4C A 35,4215 37,1308 37,1051 

B 28,5893 30,6753 30,6396 
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8 I R4P A 29,4707 31,2350 31,1997 

B 24,3922 26,3230 26,2861 

9 I R5C A 21,2346 23,3716 23,3646 

B 33,4567 36,4867 36,4717 

10 I R5P A 36,7119 38,5821 38,4321 

B 23,8902 25,5363 25,3997 

 

 

Taula 10. Percentatges d'humitat dels anàlisis duplicats de cada mostra d'Igualada. 

Mostra Codi de 

recollida 

Anàlisi Humitat 

“Mad”(%) 

1 I R1C A 0,68 

B 0,62 

2 I R1P A 1,11 

B 1,10 

3 I R2C A 1,38 

B 1,19 

4 I R2P A 1,91 

B 1,77 

5 I R3C A 0,54 

B 0,48 

6 I R3P A 4,09 

B 3,15 

7 I R4C A 1,50 

B 1,71 

8 I R4P A 2,00 

B 1,91 

9 I R5C A 0,33 

B 0,50 

10 I R5P A 8,02 

B 8,30 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
34 

Taula 11. Valors finals d'humitat de les mostres d'Igualada. 

Mostra Codi recollida Humitat 
“Mad”(%) 

1 I R1C 0,6 

 
2 I R1P 1,1 

 

3 I R2C 1,3 

 

4 I R2P 1,8 

 
5 I R3C 0,5 

 

6 I R3P 3,6 

 

7 I R4C 1,6 

 

8 I R4P 2,0 
 

9 I R5C 0,4 

 

10 I R5P 8,2 

 

 

 

11.2.2. Determinació del contingut de matèria inorgànica  

 
Els valors de la determinació del percentatge en matèria orgànica en aquest 

grup de recollides de residus són els següents. 

 

 

Taula 12. Pesos registrats per la determinació de la matèria inorgànica de les 

mostres d'Igualada. 

Mostra Codi 

recollida 

Anàlisi Pes gresol 

amb 

cendres 
“m3” (g) 

Matèria inorgànica 

(%) 

1 I R1C A 50,3685 92,59 

B 41,7217 93,37 

2 I R1P A 30,9233 89,76 

B 35,1295 88,98 

3 I R2C A 37,5835 93,64 

B 40,0173 93,24 

4 I R2P A 42,2603 78,90 

B 31,8970 80,00 

5 I R3C A 30,1038 94,10 

B 40,2347 94,48 

6 I R3P A 42,0757 95,03 

B 33,8654 95,08 
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7 I R4C A 36,8653 85,76 

B 30,3057 83,71 

8 I R4P A 30,8496 79,75 

B 25,9071 79,99 

9 I R5C A 23,2057 92,54 

B 36,3130 94,74 

10 I R5P A 38,2863 91,52 

B 25,2790 92,00 

 

 

 

Taula 13. Valors finals de matèria inorgànica en les mostres d'Igualada. 

Mostra Codi recollida Matèria 

inorgànica 

(%) 

1 I R1C 93,0 

 

2 I R1P 89,4 
 

3 I R2C 93,4 

 

4 I R2P 79,4 

 

5 I R3C 94,3 

 

6 I R3P 95,1 

 

7 I R4C 84,7 

 

8 I R4P 79,9 
 

9 I R5C 93,6 

 

10 I R5P 91,8 
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11.3. Determinació de la quantitat de residus generats 

anualment al municipi d’Artés 
 

El càlcul de la quantitat de residus generats per municipi s’ha fet de la manera 

següent: 

 
a) Obtenció de dades del nombre de contenidors omplerts setmanalment 

durant l’any 2014 

 

El nombre de contenidors omplerts setmanalment és de: 

 

 5 contenidors setmanals de Gener a Agost 

 14 contenidors setmanals Setembre a Desembre. 
 

b) Càlcul del valor aproximat de densitat  

 

Es calcula la densitat per a aquest tipus de residus mitjançant les dades de 

massa i volum dels residus de neteja viària d’Igualada durant l’any 2014 que 

s’adjunten a l’Annex anterior, el 10.  
 

El volum del dipòsit d’Igualada té una capacitat de 15 m3 i es considera que 

s’ha buidat sempre estant ple.  

 

El valor de densitat obtingut per als residus de neteja viària és 

d’aproximadament 200 Kg/m3. 
 

Aquest valor s’obté a partir del càlcul de la densitat per a cada dia que s’ha 

fet un buidatge del contenidor i fent-ne posteriorment el càlcul de la mitjana 

aritmètica dels valors de cada buidatge.  

 

S’aplica l’expressió: 

 
 

𝑑 =  
𝑚

𝑣
 

 
On: 

 

𝑑 = densitat (Kg/m3) 

 

𝑚 = massa de residus (Kg) 

 

𝑣 = volum del contenidor (m3) 
 

 

A la taula següent, es presenten els resultats de densitat per a cada dia i la 
mitjana aritmètica obtinguda de tots ells.  
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Taula 14. Valors del càlcul de densitat. 

Dia de 
buidatge 

Volum 
ocupat 

(m3) 

Pes net 
(Kg) 

Densitat 
(Kg/m3) 

02/01/2014 15 1.400,00 93,3 

03/01/2014 15 2.200,00 146,7 

04/01/2014 15 2.100,00 140,0 

07/01/2014 15 2.280,00 152,0 

08/01/2014 15 2.540,00 169,3 

09/01/2014 15 1.080,00 72,0 

11/01/2014 15 2.140,00 142,7 

13/01/2014 15 3.600,00 240,0 

17/01/2014 15 3.160,00 210,7 

20/01/2014 15 4.320,00 288,0 

23/01/2014 15 3.980,00 265,3 

27/01/2014 15 3.720,00 248,0 

31/01/2014 15 4.120,00 274,7 

05/02/2014 15 3.820,00 254,7 

11/02/2014 15 4.560,00 304,0 

15/02/2014 15 2.960,00 197,3 

20/02/2014 15 3.320,00 221,3 

28/02/2014 15 4.080,00 272,0 

06/03/2014 15 4.580,00 305,3 

11/03/2014 15 4.700,00 313,3 

14/03/2014 15 3.640,00 242,7 

19/03/2014 15 2.880,00 192,0 

24/03/2014 15 3.700,00 246,7 

29/03/2014 15 4.300,00 286,7 

05/04/2014 15 1.980,00 132,0 

07/04/2014 15 6.400,00 426,7 

11/04/2014 15 4.320,00 288,0 

16/04/2014 15 4.960,00 330,7 
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26/04/2014 15 6.220,00 414,7 

02/05/2014 15 4.200,00 280,0 

05/05/2014 15 1.980,00 132,0 

08/05/2014 15 3.540,00 236,0 

12/05/2014 15 3.700,00 246,7 

13/05/2014 15 1.220,00 81,3 

15/05/2014 15 3.440,00 229,3 

19/05/2014 15 2.660,00 177,3 

20/05/2014 15 1.780,00 118,7 

23/05/2014 15 3.480,00 232,0 

27/05/2014 15 4.160,00 277,3 

30/05/2014 15 6.420,00 428,0 

03/06/2014 15 1.920,00 128,0 

06/06/2014 15 2.880,00 192,0 

09/06/2014 15 1.700,00 113,3 

13/06/2014 15 3.920,00 261,3 

17/06/2014 15 5.720,00 381,3 

20/06/2014 15 3.320,00 221,3 

01/07/2014 15 6.040,00 402,7 

04/07/2014 15 3.860,00 257,3 

08/07/2014 15 5.960,00 397,3 

10/07/2014 15 3.160,00 210,7 

14/07/2014 15 3.280,00 218,7 

16/07/2014 15 2.380,00 158,7 

19/07/2014 15 2.500,00 166,7 

22/07/2014 15 1.640,00 109,3 

23/07/2014 15 1.300,00 86,7 

25/07/2014 15 2.220,00 148,0 

30/07/2014 15 3.180,00 212,0 

31/07/2014 15 1.080,00 72,0 

05/08/2014 15 4.120,00 274,7 
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08/08/2014 15 2.480,00 165,3 

12/08/2014 15 2.460,00 164,0 

14/08/2014 15 1.560,00 104,0 

19/08/2014 15 1.480,00 98,7 

20/08/2014 15 1.320,00 88,0 

21/08/2014 15 860,00 57,3 

26/08/2014 15 1.140,00 76,0 

27/08/2014 15 1.460,00 97,3 

29/08/2014 15 1.300,00 86,7 

01/09/2014 15 2.440,00 162,7 

05/09/2014 15 2.600,00 173,3 

09/09/2014 15 2.100,00 140,0 

12/09/2014 15 2.200,00 146,7 

16/09/2014 15 3.040,00 202,7 

18/09/2014 15 2.700,00 180,0 

22/09/2014 15 2.720,00 181,3 

25/09/2014 15 3.880,00 258,7 

08/10/2014 15 2.300,00 153,3 

10/10/2014 15 1.540,00 102,7 

14/10/2014 15 2.820,00 188,0 

16/10/2014 15 1.420,00 94,7 

17/10/2014 15 1.080,00 72,0 

21/10/2014 15 2.740,00 182,7 

23/10/2014 15 1.880,00 125,3 

27/10/2014 15 2.080,00 138,7 

29/10/2014 15 2.700,00 180,0 

31/10/2014 15 2.060,00 137,3 

04/11/2014 15 3.840,00 256,0 

05/11/2014 15 2.520,00 168,0 

10/11/2014 15 2.820,00 188,0 

12/11/2014 15 3.100,00 206,7 
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14/11/2014 15 2.800,00 186,7 

15/11/2014 15 2.880,00 192,0 

18/11/2014 15 2.680,00 178,7 

19/11/2014 15 2.180,00 145,3 

20/11/2014 15 1.700,00 113,3 

24/11/2014 15 3.040,00 202,7 

25/11/2014 15 2.020,00 134,7 

27/11/2014 15 3.860,00 257,3 

28/11/2014 15 4.420,00 294,7 

29/11/2014 15 4.620,00 308,0 

01/12/2014 15 4.160,00 277,3 

02/12/2014 15 5.820,00 388,0 

03/12/2014 15 2.300,00 153,3 

03/12/2014 15 2.060,00 137,3 

04/12/2014 15 4.800,00 320,0 

05/12/2014 15 6.360,00 424,0 

10/12/2014 15 1.760,00 117,3 

11/12/2014 15 840,00 56,0 

12/12/2014 15 2.600,00 173,3 

13/12/2014 15 1.600,00 106,7 

15/12/2014 15 1.860,00 124,0 

16/12/2014 15 4.300,00 286,7 

17/12/2014 15 3.260,00 217,3 

18/12/2014 15 2.700,00 180,0 

19/12/2014 15 2.080,00 138,7 

20/12/2014 15 1.540,00 102,7 

22/12/2014 15 1.520,00 101,3 

23/12/2014 15 1.780,00 118,7 

25/12/2014 15 2.020,00 134,7 

29/12/2014 15 2.020,00 134,7 

30/12/2014 15 2.000,00 133,3 
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Finalment, es calcula la mitjana aritmètica de tots els valors anteriors de 

densitat i se n’obté un valor de densitat global de 196,2 Kg/m3. 

 

Tenint en compte que és un valor aproximat, per a la realització de l’estudi 

s’ha considerat, per a aquest tipus de residus, una densitat de 200 Kg/m3.  
 

 

c) Procediment per al càlcul de la massa total anual de residus generats 

al municipi d’Artés 

 

1. Càlcul del nombre de contenidors mensuals mitjançant el valor de 

contenidors setmanals. 
 

2. Càlcul del volum mensual generat sabent que cada contenidor 

utilitzat té una capacitat de 1,1 m3. 

 

3. Sabent el volum mensual i la densitat dels residus, determinació de 

la massa mensual generada. 
 

4. Càlcul de la massa total anual generada sumant les quantitats 

mensuals. 

 

11.4. Càlcul de la presència mitjana de sorres en les recollides 

efectuades 

 

11.4.1. Artés 

 
Es calcula la presència mitjana de sorres considerant la fracció “Sorres i 

matèria orgànica”, que fa referència a les sorres i matèria orgànica de petites 

dimensions.  

 
 

Taula 15. Percentatges de fracció "Sorres i matèria orgànica" a Artés. 

 

Recollida 

 

Zona 

Fracció 

“Sorres i 

matèria 

orgànica” 

(%) 

Recollida 1 Centre 16,2 

 Perifèria 49,9 

Recollida 2 Centre 12,5 

 Perifèria - 

Recollida 3 Centre 34,7 

 Perifèria 35,3 

Recollida 4 Centre 37 

 Perifèria 87,9 

Recollida 5 Centre 30,6 

 Perifèria 41,4 
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Càlcul 

 

Càlcul de la mitjana aritmètica dels percentatges de totes les recollides: 

 
 

 

�̅� =
∑ xi

n
i=1

N
 

 

On:  

 

xi= percentatge total. 

 

N= nombre total de recollides.  

 

 

 

�̅� =
16,2 + 49,9 + 12,5 + 34,7 + 35,3 + 37 + 87,9 + 30,6 + 41,4

9
= 

 
= 38,38 % 

 

 

11.4.2. Igualada 

 
Es calcula la presència mitjana de sorres en les recollides per tal de calcular 

un estalvi anual aproximat en la seva valorització.  

 

Aquest càlcul es fa amb els percentatges de la fracció “Sorres i matèria 

orgànica” i el de “Graves”, que correspon a les sorres barrejades amb matèria 

orgànica de petites dimensions i graves.  

 
A continuació es fa un recull dels percentatges de les fraccions considerades 

en cada recollida i el percentatges total que representen. 

 

 

Recollida 

 

Zona 

Fracció 

“Sorres i 
matèria 

orgànica” 

(%) 

 

Fracció 
“Graves” 

(%) 

 

% 
total 

(xi) 

Recollida 1 Centre 33,3 41,3 74,6 

 Perifèria 30,6 34,9 65,5 

Recollida 2 Centre 64,7 9 73,7 

 Perifèria 40,7 20,5 61,2 

Recollida 3 Centre 64,1 5,4 69,5 

 Perifèria 38,0 42,6 80,6 

Recollida 4 Centre 27,2 7,6 34,8 

 Perifèria 19,8 10,2 30,0 
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Recollida 5 Centre 47,7 4,4 52,1 

 Perifèria 24,8 28,7 53,5 

 

 
Càlcul 

 

Es calcula la mitjana aritmètica dels percentatges de totes les recollides: 

 

 

�̅� =
∑ xi

n
i=1

N
 

On:  

 

xi= percentatge total. 

 
N= nombre total de recollides.  

 

 

 

 

�̅� =
74,6 + 65,5 + 73,7 + 61,2 + 69,5 + 80,6 + 34,8 + 30,0 + 52,1 + 53,5

10
= 

 
= 59,5 % 

 

 

11.5. Recol·lecció orientativa de residus de neteja viària per a 

fer viable el seu tractament complet 
 

A continuació es detalla el simple procediment de càlcul emprat tenint en 

compte les dades de partida següents: 

 

 Nivell d’aprofitament dels materials que els formen: 80% 
 

 Cost total d’eliminació: 88,4 €/tona (cas d’Igualada) 

 

 Inversió inicial (cost de la posada en marxa de la planta): 1,4 milions 

d’euros. 

 
 Temps d’amortització: 5 anys 

 

11.5.1. Càlcul de l’estalvi anual necessari per a amortitzar la inversió  

 
a) Dades: 

 

 Temps d’amortització és de 5 anys. 
 La despesa total a cobrir és 1,4 milions d’euros. 
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b) Expressió utilitzada: 

 

 
𝑡 · 𝐶𝑒 = 𝐶𝑡 

 
 On: 

 

𝑡= temps d’amortització (anys) 

𝐸= Estalvi anual necessari (€/any)  

𝐶𝑡=Cost total de la inversió (€) 

 
c) Procediment: 

 

 
5 𝑎𝑛𝑦𝑠 · 𝐸 = 1.400.000 € 

 
𝐸 = 280.000 €/𝑎𝑛𝑦 

 
 

L’estalvi anual necessari per tal d’amortitzar la inversió en 5 anys és de 
280.000 €.   

 

 

11.5.2. Càlcul de les tones anuals a recollir 

 

Tot seguit es detalla el càlcul de les tones anuals a recollir per tal d’amortitzar 

la inversió en el temps establert de 5 anys, tenint en compte el percentatge 
d’aprofitament dels materials. 

 

a) Dades: 

 
 Aprofitament: 80% 

 Cost d’eliminació: 88,4 €/tona 

 Estalvi anual necessari: 280.000 €/any 

 

b) Procediment: 
 

 
280.000 €

𝑎𝑛𝑦
·

1 𝑡𝑜𝑛𝑎

88,4 €
= 3.167,42 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑎𝑛𝑦 

 

 
3.167,42 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑎𝑛𝑦
·

1

0,80
= 3.959,27 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑎𝑛𝑦 
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11.6. Recol·lecció orientativa de residus de neteja viària per a 

la separació de la fracció sorres 
 

El simple procediment de càlcul emprat tenint en compte les dades de partida, 

és el que es detalla a continuació: 

 

 Nivell d’aprofitament dels materials que els formen: 59,5% 
 

 Cost total d’eliminació: 88,4 €/tona (cas d’Igualada) 

 

 Inversió inicial (cost de la posada en marxa de la planta): 190.000 

euros. 

 

 Temps d’amortització: 5 anys 
 

11.6.1. Càlcul de l’estalvi anual necessari per amortitzar la inversió  

 
a) Dades: 

 

 Temps d’amortització és de 5 anys. 
 La despesa total a cobrir és 190.000 euros. 

 

b) Expressió utilitzada: 

 

 
𝑡 · 𝐶𝑒 = 𝐶𝑡 

 

 On: 

 
𝑡= temps d’amortització (anys) 

𝐸= Estalvi anual necessari (€/any)  

𝐶𝑡=Cost total de la inversió (€) 

 

c) Procediment: 

 
 

5 𝑎𝑛𝑦𝑠 · 𝐸 = 190.000 € 

 
𝐸 = 38.000 €/𝑎𝑛𝑦 

 
 

L’estalvi anual necessari per tal d’amortitzar la inversió en 5 anys és de 

38.000 €.   

 

 

11.6.2. Càlcul de les tones anuals a recollir 

 

Seguidament es detalla el càlcul de les tones anuals a recollir per tal 

d’amortitzar la inversió en el temps establert de 5 anys, tenint en compte el 

percentatge d’aprofitament dels materials. 
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a) Dades: 

 
 Aprofitament: 59,5% 

 Cost d’eliminació: 88,4 €/tona 

 Estalvi anual necessari: 38.000 €/any 

 
b) Procediment: 

 

 
38.000 €

𝑎𝑛𝑦
·

1 𝑡𝑜𝑛𝑎

88,4 €
= 429,86 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑎𝑛𝑦 

 

 
429,86 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑎𝑛𝑦
·

1

0,595
= 722,45 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑎𝑛𝑦 
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Apartat 12. Material utilitzat en l’elaboració del 

projecte 
 

12.1. Material de laboratori 
 

12.1.1. Balança granetari                            

 

Aquesta balança s’ha utilitzat per a pesar les mostres analitzades abans de 

triturar-les, amb la finalitat d’acabar obtenint el pes suficient per a cadascuna 
dels anàlisis duplicats per a cada mostra, que han de ser d’un mínim d’1g 

segons la norma comentada a la Memòria.  

 

La seva precisió és de 0,01g. 

 

 
 

Figura 19. Balança granetari utilitzada. 

 

12.1.2. Balança analítica 

 

Aquest tipus de balança de precisió s’ha emprat per a poder mesurar les 

pèrdues de massa de les diferents mostres durant els processos d’assecatge 

i crema. 

 
En aquest cas, es necessita una precisió més elevada tenint en compte que 

s’ha tractat amb mostres d’1 g aproximadament, tal i com indica la norma 

utilitzada. 

 

La seva precisió és de 0,1 mg. 

 

 
 

Figura 20. Balança analítica utilitzada. 
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12.1.3. Mufla 

 

La mufla és un tipus de forn utilitzat als laboratoris per tal de calcinar 

substàncies, assecar-les, fondre-les i fer processos de control. 

 
L’interior està format per materials refractaris. Per la porta que s’observa al 

davant s’accedeix a la cambra de cocció, on s’hi col·loquen els materials a 

tractar. En l’interior d’aquest tipus de forns es pot arribar als 1200 ºC. 

 

En el cas d’aquest projecte, s’ha utilitzat per tal de causar la ignició dels 

materials volàtils i la matèria orgànica de les mostres analitzades arribant a 

una temperatura màxima de 550 ºC.   
   

 

 

Figura 21. Mufla utilitzada. 

 

12.1.4. Gresols 

 

Per tal de posar les mostres a dins l’estufa d’assecatge i, posteriorment, a 

dins la mufla, s’han utilitzat gresols de porcellana capaços d’aguantar les 

temperatures assolides a dins la mufla.  

 
Els gresols utilitzats han estat tots del mateix material però amb diferents 

mides, ja que eren les disponibles al laboratori, aquí l’explicació que els pesos 

dels gresols buits en l’apartat càlculs pugui ser força diferent. 

 

 

 

 

Figura 22. Gresol de porcellana. 
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12.1.5. Estufa d’assecatge 

 

 

L’estufa d’assecatge del laboratori s’ha utilitzat amb la finalitat de poder 

assecar les mostres per determinar les humitats abans de fer les cremes per 
a determinar els nivells de matèria inorgànica. 

 

 

 

Figura 23. Estufa d'assecatge. 

 

12.1.6. Dessecadors 

 
 

Els dessecadors són recipients de vidre que s’utilitzen per dessecar i 

eliminar la humitat de diferents substàncies.  

 

A la part inferior, contenen un material que absorbeix la humitat 

(higroscòpic). El més utilitzat és el clorur de calci.  

 
En el projecte, s’han utilitzat en tres moments:  

 

1. Al deixar refredar els gresols després d’haver estat netejats i assecats 

a l’estufa. 

 

2. Al deixar refredar les mostres després de l’assecatge a l’estufa. 
 

3. Al deixar refredar les mostres després de les cremes a la mufla.   

 

 

 

Figura 24. Dessecadors. 
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12.1.7. Vidres de rellotge 

 

Els vidre de rellotge són làmines de vidre de forma circular que s’utilitzen per 

evaporar líquids i pesar productes sòlids, entre d’altres. 

 
En aquest cas concret s’han utilitzat per a pesar les mostres de cadascuna de 

les recollides per tal de garantir que hi hauria suficient pes per a fer una 

determinació duplicada de cada mostra, tenint en compte que com a mínim 

haurien de tenir un pes d’1g cadascuna, aproximadament.    

 

 

 

Figura 25. Vidre de rellotge amb una de les mostres. 

 
 

12.2. Material de separació 
 

A continuació es detalla el material que s’ha utilitzat per a la separació de 
totes les mostres recollides, tant a Artés com a Igualada.  

 

12.2.1. Garbell 

 

Per tal de separar les fraccions de sorres tal com es determina a la Memòria, 

s’ha utilitzat un garbell d’acer inoxidable amb 4 malles intercanviables o per 
muntar de manera conjunta. 

 

 

 

Figura 26. Garbell utilitzat. 

 

Figura 27. Garbell amb les 4 malles 

intercanviables. 
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12.2.2. Cubells i recipients de separació diversos 

 

Per tal d’anar classificant els residus, s’han utilitzat diferents recipients de 

separació: cubells i bosses de plàstic han estat els principals. 

 
 

 

 

Figura 28. Cubell de separació principal. 

 

Figura 29. Cubell 
auxiliar separació 

sorres. 

 

 

 

 

Figura 30. Bosses de separació on s'emmagatzemen les diferents fraccions. 

 

 

12.2.3. Garbell de separació de branques i fulles 
 

 

Després de la separació dels envasos, paper i cartró i d’altres, per tal de 

separar la matèria orgànica de major dimensions (branques i fulles), s’ha 

utilitzat una malla de llum gran.  
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Figura 31. Separació de branques i fulles. 

 

12.3. Material de pesatge de les fraccions de residus recollits 
 

Per tal de fer el pesatge de les diferents fraccions de residus recollits s’ha 

utilitzat una balança amb una precisió d’1g. 

 

 
 

 

Figura 32. Balança de pesatge de les fraccions separades. 
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Figura 33. Plànol de les zones de neteja viària d'Artés. 

Apartat 13. Plànols de neteja viària dels municipis  

 
13.1. Plànol de les zones de neteja viària d’Artés 
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13.2. Plànols de les zones de neteja viària d’Igualada corresponents a les recollides efectuades 

 
13.2.1. Recollida MIX 01-01 (perifèria) 

 

 

Figura 34. Plànol recollida MIX 01-01 a Igualada. 
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13.2.2. Recollida MIX 01-02 (perifèria) 
 

 

Figura 35. Plànol recollida MIX 01-02 a Igualada. 
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13.2.3. Recollida MIX 05-01 (Centre) 
 

 

Figura 36. Recollida MIX 05-01 a Igualada. 
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13.2.4. Recollida MIX 05-02 (Centre) 

 

 

Figura 37. Plànol recollida MIX 05-02 a Igualada.
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Apartat 14. Imatges  

 
14.1. Fotos de carrers tipus segons la zona a Artés 
 
A continuació s’inclouen algunes fotos preses durant el període de recollides 

on es poden diferenciar alguns carrers de la zona centre del poble i de la seva 

perifèria. 

 

14.1.1. Zona centre 

 
 

 

Figura 38. Foto zona centre (Carrer 

Rocafort). 

 

 

Figura 39. Foto zona centre (Carrer 

Rocafort). 

 

  

 

Figura 40. Foto zona centre (Passeig 
Diagonal). 

 

Figura 41. Foto zona centre (Passeig 
Diagonal). 
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Figura 42. Foto zona centre (Carrer 

Barquera). 

 

 

14.1.2. Zona perifèrica 
 

 

 

Figura 43. Foto zona perifèrica (Carrer 

Menorca). 

 

Figura 44. Foto zona perifèrica (Carrer 
Núria). 
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Figura 45. Foto zona perifèrica (Carrer 
Arquitecte Gaudí). 

 

Figura 46. Foto zona perifèrica (Carrer 
Fort). 
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Apartat 15. Reunions fetes durant l’elaboració del 

projecte 
 
Aquest estudi ha estat possible gràcies als diferents contactes que s’han anat 

fent durant la seva elaboració. És per aquest motiu, que s’ha cregut 
convenient de fer aquest apartat. Un apartat on es resumeixin per ordre 

cronològic les reunions fetes. 

 

 Reunions a l’empresa “Ambiens S.L” 

 

A l’inici del projecte es van fer un seguit de reunions en aquesta empresa per 
tal de determinar d’establir els objectius bàsics a perseguir i de quina manera 

es podrien arribar a assolir. Durant l’elaboració del projecte s’han fet diverses 

reunions amb la finalitat de redefinir els objectius segons les necessitats. 

 

 Reunions a l’empresa “Transvinyots S.L” 

 

Aquesta empresa és la que s’encarrega de la gestió dels residus al municipi 
d’Artés. Gràcies a això han estat possibles les recollides fetes en aquest 

municipi. 

 

Les trobades fetes en aquesta empresa han anat encarades a fer un 

seguiment dels dies de recollida i les seves zones, amb el coneixement dels 

respectius operaris. 
 

 Reunió a l’Ajuntament d’Igualada 

 

Per tal de fer constar el tema objecte d’estudi i fer possible un seguit de 

recollides d’aquest tipus de residus a l’empresa gestora de residus a Igualada, 

“Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)”. 
 

En aquesta reunió es va parlar del procés de caracterització física de residus 

i d’una futura i possible caracterització química dels mateixos per tal de 

determinar-ne els nivells de contaminants.  

 

 Reunió a l’Agència Catalana de Residus (ARC) 

 
La finalitat d’aquesta reunió, que va tenir lloc a Barcelona el dia 6 de Juny de 

2015, va ser fer constar a l’agència les primeres dades de caracterització 

física d’aquest tipus de residus, per tal de valorar-ne les futures vies d’una 

possible valorització.  
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Apartat 16. Propostes de valorització dels residus de 

neteja viària tractats 
 

16.1. Utilització de la fracció compostable com a adob per a ús 

agrícola 
 

En el cas de la utilització de part dels residus procedents de la neteja viària 

com a matèria orgànica per a l’agricultura s’ha de tenir en consideració la 

fracció dels residus que correspon a matèria orgànica biodegradable, que en 

aquest cas serien les fulles, les branques i la matèria orgànica fina.  

 
La legislació vigent referent als productes fertilitzants es troba publicada al 

BOE (data) per Reial Decret 506/2013, de 28 de Juliol. Aquesta norma 

defineix el compost com al producte de la fermentació aeròbica de residus 

orgànics biodegradables i ha de complir una sèrie de requisits, segons el 

tipus: 

 

16.1.1. Compost general 

 

Considerat com el producte higienitzat i estabilitzat obtingut mitjançant la 

descomposició biològica aeròbica de materials orgànics biodegradables sota 

condicions controlades.  

 

Característiques requerides 
 

 

 El percentatge màssic de matèria orgànica total ha de ser d’un 

mínim de 35%. 

 La humitat màxima pot ser d’un 40%. 

 La relació carboni/nitrogen ha de ser inferior a 20. 
 No pot tenir impureses ni inerts com vidres, plàstics, pedres, 

metalls, etc. 

 El 90% de les partícules han de passar per una malla amb una 

llum de 25 mm. 

 

16.1.2. Compost vegetal 
 

Aquest tipus de compost és el producte estabilitzat i higienitzat mitjançant la 

descomposició biològica aeròbica de materials orgànics biodegradables 

formats només per restes de poda (fulles i branques), herba i altres restes 

vegetals. 

 

Característiques requerides 
 

 

 El percentatge màssic de matèria orgànica total ha de ser d’un 

mínim de 40%. 

 La humitat màxima pot ser d’un 40%. 

 La relació carboni/nitrogen ha de ser inferior a 15. 
 No pot tenir impureses ni inerts com vidres, plàstics, pedres, 

metalls, etc. 
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16.1.3. Criteris aplicables als productes fertilitzants elaborats a partir 

de residus i altres components orgànics  

 

Segons l’Annex V d’aquesta normativa (Reial Decret 506/2013), hi ha 

diversos aspectes que cal tenir en compte en l’hora utilitzar aquests materials 

amb las finalitats indicades. 

 
Els criteris que s’apliquen fan referència als temes següents (per a més detall, 

consultar al Reial Decret 506/2013, Annex V): 

 

 Percentatge de nitrogen orgànic 

 Humitat 

 Granulometria 
 Límit màxim de microorganismes 

 Límit màxim de metalls pesants 

 

16.2. Utilització com a substrats de cultiu 
 

La utilització de substrats de cultiu per a l’agricultura esta regulat pel Reial 

Decret 865/2010, de 2 de Juliol. Aquesta normativa, regula entre d’altres, la 
utilització de residus com a ingredients per als substrats de cultiu. Si s’utilitza 

algun dels residus inclosos a la llista europea de residus (Decisió 2001/118/CE 

de la Comissió Europea, de 16 de gener de 2001) es necessitarà l’autorització 

de les autoritats on aquest residus ha estat generat o valoritzat. En el cas 

dels residus de neteja viària, estan inclosos dins la llista europea de residus, 

concretament amb el codi 20 03 03.  

 
A l’Annex I del Reial Decret 865/2010 sobre substrats de cultiu, hi trobem 

diferents grups de productes utilitzables com a substrats de cultiu o com a 

algun dels seus components. 

 

Segons la composició dels residus provinents de la neteja viària analitzats, la 

valorització d’aquests es podria fer seguint les especificacions d’alguns dels 
productes inclosos en els dos primers grups, que són: 

 

 Grup 1: Productes orgànics com a substrats de cultiu o 

components de substrats de cultiu. 

 

 Grup 2: Productes minerals com a substrats de cultiu o 
components de substrats de cultiu. 

  

16.2.1. Valorització de la fracció compostable (Grup 1) 

  

Com a compost 

 

Valorització dels residus recollits compostant la fracció orgànica 
biodegradable. 

 

L’especificació que ha de tenir aquest tipus de producte és que el percentatge 

en massa de matèria orgànica ha de ser un 20% sobre el percentatge de 

matèria seca. 
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Com a compost vegetal 

 
En el cas de la valorització de les restes de poda, fulles i altres restes vegetals, 

que constitueixen una part important dels residus analitzats, el percentatge 

en massa de matèria orgànica ha de ser un 40% sobre el percentatge de 

matèria seca.    

 
Declaracions obligatòries per a aquest tipus de productes 

 
Les declaracions de propietats, quantitat i composició que s’han de fer per a 

aquest tipus de productes són: 

 

 Declaració dels principals components que hi estiguin presents 

en més del 10% del volum total.  

 Determinació de la quantitat de matèria orgànica sobre matèria 
seca. 

 Determinació de la conductivitat elèctrica. 

 Determinació del pH. 

 Determinació de la quantitat en volum. 

 

16.2.2. Valorització de la fracció de sorres (Grup 2) 

 
Per a la valorització de la fracció de les sorres recollides en els residus 
analitzats, es podria fer una classificació similar a alguns dels residus que 

pertanyen al Grup 2 de la normativa en qüestió.  

 

El producte registrat que més s’assembla a la composició dels residus de 

neteja viària és el de sorra i gravetes, que estan formades per partícules 

minerals. 
Les especificacions que ha de complir aquest producte és que el 80% en pes 

de les partícules estiguin compreses entre una mida de 0,05 i 5mm.  

 

Declaracions obligatòries per a aquest tipus de productes   

 

Les propietats, quantitat i composició que s’han de declarar per a aquest tipus 
de productes són: 

 

 Determinar la distribució de la mida de les partícules (llim, sorra, 

grava, etc). 

 Determinar la conductivitat elèctrica 

 Determinar el grau d’acidesa o alcalinitat (pH). 

 Determinar-ne la quantitat en volum. 
 Determinar el tipus de mineral que hi predomina. 

 

16.2.3. Límits màxims de microorganismes i metalls pesants en els 

substrats de cultiu 

 

En l’Annex VI del Reial Decret 865/2010 es contemplen els requeriments que 
han de complir aquests materials per a ser acceptats.  

 



 
65 

Concretament, pel que fa als temes de microorganismes i nivell de metalls 

pesants.   

 

16.3. Utilització de les sorres i les graves per a la construcció 
 

De la mateixa manera que es fa en altres països, una de les fraccions 

majoritàries, que és la fracció de sorres i graves, podria ser aprofitada com a 
materials de construcció.  

 

Apartat 17. Enllaços de vídeos de maquinària de 
tractament de residus viaris. 
 

17.1. Empresa “CDEnviro” 

 
A continuació s’inclouen els enllaços als vídeos de la maquinària dissenyada i 

fabricada per l’empresa CDEnviro, una de les empreses pioneres pel que fa 

al tractament de residus de neteja viària. 

 

Enllaç 1: En aquest enllaç es pot veure el vídeo referent a la planta de 

tractament complet dels residus de neteja viària. 
 

https://youtu.be/qZUdF200NeE  

 

 

Enllaç 2: En aquest altre, es pot observar el funcionament de la maquinària 

per al tractament de la fracció sorres i graves.  
 

https://youtu.be/okHL5DnQJj0  

 
17.2. Empresa “Siltbuster” 

 
A continuació s’inclou un enllaç en es pot veure el funcionament la planta de 

tractament “Gritbuster WT-100” 

 

https://youtu.be/_VramQFBHPc 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

  

https://youtu.be/qZUdF200NeE
https://youtu.be/okHL5DnQJj0
https://youtu.be/_VramQFBHPc

