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 ABSTRACT  
 
In the period of 1996-2005 I worked as a technician for the Town Council of Navarcles, and 
among other tasks assigned I collaborated, since the very beginning, in the development of 
the Municipal Environmental Audit of the town of Navarcles.   
 
The Municipal Environmental Audit is the result of agreements reached in 1992 in Rio de 
Janeiro during the United Nations Conference on Environment and Development (Earth 
Summit) in 1994 and later the European Conference of European Cities for Sustainability 
or Aalborg Charter.  
 
At the same period, I was preparing the revision of the Rules of the City Planning. In the 
review, the Council opted for a model that provides with what is called "quality of life: 
services, culture, friendly urban environment and preserved natural environment. In this 
sense the environmental audit must ensure that the growth and the model is carried out with 
sustainability criteria.  
 
One of the conclusions of the paper “Diagnosis of Municipal Environmental Audit of the town 
of Navarcles” was that it had to respond to the problem of waste, which was expressed both 
in the detection of irregular situations (uncontrolled landfills, dispersed discharges) and the 
need to improve waste management to meet the demands of increasingly stringent 
legislation as to selective waste collection. The carrying out of the review of the Rules of 
Planning was an opportunity to make improvements towards a more sustainable 
development and a reserve of qualified land for town facilities was made towards the 
placemen to the waste dump.  
 
In the Municipal Environmental Action Plan, all actions and projects being developed are the 
basis for the drafting of the Agenda 21. The Agenda 21 is the action plan once approved by 
the municipal government, undertaken by social agents responsible for monitoring and 
establishing specific deadlines for the implementation and revision of objectives. The 
Environmental Action Plan towards sustainable development proposes five strategies, being 
the "IV waste.  
 
Within the Waste Management Programme of the Bages  promoted by the County Council 
together with the councils concerned, the program is drawn up for implementing regional 
waste dumps.  
 
The projects of technical dumps are developed together with the preparation of construction 
planning, coordination of all parties concerned, certification and control of reception of the 
works.  
 
Once the works were finished the contracts and tenders for the waste management to 
ensure proper operation were granted. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



RESUM 

En el període 1996-2005 vaig exercir com a tècnica municipal a l’Ajuntament de 
Navarcles i entre d’altres tasques atribuïdes vaig col•laborar des de l’ inici en el treball 
de l’Auditoria Ambiental Municipal de Navarcles. 

L’Auditoria Ambiental Municipal es fruit dels acords adoptats el 1992 a Rio de Janeiro 
durant la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament 
(Cimera de la Terra) i posteriorment al 1994 la Conferència Europea de Ciutats 
Europees cap a la Sostenibilitat o La Carta d’Aalborg.  

 En el mateix període s’estava elaborant la revisió de les Normes Subsidiàries de 
planejament del Municipi, en aquesta revisió s’opta per un model de municipi que 
proporcioni el que s’anomena “qualitat de vida”: serveis, cultura, entorn urbà agradable 
i entorn natural preservat. En aquest sentit l’ auditoria ambiental ha de garantir que 
aquest creixement i aquest model es dugui a terme amb criteris de sostenibilitat. 

Una de les conclusions del document de Diagnosi de l’Auditoria Ambiental Municipal 
de Navarcles va ser que s’havia de donar resposta al problema dels residus, que es va 
manifestar tant en la detecció de situacions irregulars (abocadors incontrolats, 
abocaments dispersos) com la necessitat de millorar la gestió dels residus municipals 
per donar resposta a les demandes cada cop més exigents de la legislació envers la 
recollida selectiva. El fet de realitzar-se la revisió de les Normes Subsidiàries de 
planejament va ser una oportunitat per introduir millores cap a un desenvolupament 
més sostenible i es va fer una reserva de sòl qualificat d’equipament per ubicar la 
deixalleria. 

En el Pla d’Acció Ambiental municipal, totes les accions i projectes que es 
desenvolupen són la base per a la redacció de l’ Agenda 21. L’Agenda 21 és el Pla 
d’acció un cop aprovat pel govern municipal, assumit pels agents socials encarregats 
del seu seguiment i un cop establerts uns terminis concrets d’implementació i revisió 
d’objectius. En el Pla d’Acció Ambiental cap al desenvolupament sostenible es 
proposen cinc línies estratègiques, essent la “IV: Residus urbans”. 

Dins del Programa de Gestió de Residus Municipals de la Comarca del Bages 
promogut pel Consell Comarcal del Bages conjuntament amb els Ajuntaments 
afectats, es redacta el programa comarcal d’implantació de deixalleries.  

S’elaboren els projectes tècnics de les deixalleries, confecció dels plannings d’obra, 
coordinació de tots els agents afectats, control de certificacions i recepció de les obres. 

Un cop finalitzades les obres es van realitzar els convenis i concursos per adjudicar la 
gestió de les deixalleries per tal de garantir un correcte funcionament. 
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GLOSSARY 
 
PGGR: General Program of Waste Management. 
 
PGRM : Waste Management Program. 
 
PCGRM: Regional Program Management of Municipal Solid Waste in  Bages County. 
 
ERDF: European Regional Development Fund. 
 
PCAL: Plan of Operations and Local Assistance. 
 
A21L: Local Agenda 21. 
 
BOP: Official Gazette of the Province. 
 
DOGC: Official Journal of the Generalitat of Catalonia. 
 
NNSS: Subsidiary Rules. 
 
CUB: Planning Commission of Barcelona. 
 
WASTE AGENCY: Currently Waste Agency of Catalonia. 
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PREFACE 
 
Now it seems that the term “sustainable development” is fashionable but it is often used 
incorrectly. In 1996 when I started working as technical architect  in Navarcles municipal 
council it was not a common term, and the technicians were not trained in the field of 
sustainability and energy efficiency. As a matter of fact it was not included in the curriculum 
of university studies. 
 
When working in a small local corporation, I was the only full-time technician and so chief 
technician. My duties were diverse, including all areas (management, implementation, 
management, administration, etc.) as well as in all other potential areas (urban planning and 
discipline, works and maintenance, environment, etc.). Being the chief technician I had good 
and comprehensive insight into the management of local administration and a 
multidisciplinary knowledge of all areas. 
 
As to the issue of environment it is to be highlighted that the Department of Environment was 
created in 1995, which clearly sets that such subject had been always overlooked, at least by 
small local authorities. 
 
My first work related to the environment was the location and construction of a waste dump 
as public facility in the municipality of Navarcles. This work was not easy, although at first 
sight if we only look at the construction project it was relatively easy to execute. But the 
process that the council of Navarcles underwent to have this facility finished was long and 
laborious. 
 
As I said before it was a long and arduous task, which involved other governments (District 
Council of Bages, Barcelona Provincial Council and the Generalitat of Catalonia), and also 
other departments were involved (environment, urban planning, work public services, etc.) 
and various professionals (architects, engineers, technical architects, environmental 
engineers, draftsmen, administrators, builders, etc.). 
 
In the process several projects were carried out, such as the Municipal Environmental Audit 
of Navarcles, the revision of NNSS (urban regulations) of the municipality of Navarcles to 
obtain properly registered sites (the land of the tip is qualified as “systems of infrastructures 
for environmental services”).The County Council of Bages prepared the PCGRM, the 
executive project was drawn  of the waste dump, the tender to gran the works for the 
construction of the waste dump was also later drawn up and finally there was a public tender 
to gran the management of the waste dump. 
 
The main reasons that prompted me to choose this project to prepare my final paper of the 
Degree of Engineering Studies of Buildings were: first because it is a multidisciplinary project 
and second because it is an environmental services facility. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Minimització de la contaminació i l’impacte mediambiental: les deixalleries de la comarca del Bages.  

Cas pràctic: la deixalleria del municipi de Navarcles 

MARIANA ROMERO SALGUERO 

5 

 
 

1  INTRODUCTION : SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 
The policy of the West is based on economic growth as the foundation of social welfare, 
especially after the Second World War. Once the post war is over, there are movements that 
argue that this growth may start to have significant impact on our environment and natural 
resources and as a result it can affect the quality of life pursued. Around the sixties, some 
industrialized countries, led by the U.S., claimed that environmental problems could be an 
obstacle to their growth expectations. 
 
From this, awareness of environmental issues began to be generalized, until the eighties 
proposed a model of "sustainable" development as opposed to a model of "growth without 
limits." This model is a difficult challenge because it encompasses not only environmental 
issues and responsible use of natural resources but it is the basic social and economic 
organization. 
 
By the year 1972 it was held in the Stockholm United Nations Conference on the Human 
Environment, to which 113 nations attended. This was the first time that the international 
community agreed upon a forum analysing the socioeconomic consequences of 
environmental deterioration. The Conference served as a base to launch major initiatives to 
increase awareness and towards the state of the environment and natural resources. 
 
In 1983, the United Nations created the Commission on Environment and Development. This 
commission presents its first year 1987 report, Our Common Future or Brundtland report. 
This report launched for the first time the concept of sustainable development and defined as 
the set of strategies that guarantee the satisfaction of present needs without compromising 
the ability of future generations to meet theirs. This report is a wake-up call for the 
international community and strongly branded environmental criteria to follow. 
 
In 1992, in Rio de Janeiro the Earth Summit takes place the United Nations Conference on 
Environment and Development, attended by 179 states. The Earth Summit is the first general 
commitment to sustainable development, according to the principles of Rio there is no 
solution if there is a change in the structure of production, consumption and exchange. The 
challenge of the Earth Summit is to articulate that message in different scales (local, 
regional, national and global) so that obliges future generations. 
 
Agenda 21 is the main document adopted at the Earth Summit, which is a powerful program 
of action, and its overall objective is to ensure the sustainability of economic development 
processes. Agenda 21 states responsibilities of local authorities in the preparation of Local 
Agenda 21 in their communities. 
 
In 1994, it was held the European Conference on Sustainable Cities and Towns. The main 
document of this conference is the Aalborg Charter, a manifesto commitment of the 
signatories to adapt their policies to the principles of sustainable development. The 
document has two main ideas: the domain of urban and natural resources and economic 
inequality in cities. Therefore, to achieve a sustainable development model it is necessary to 
claim social justice. This way the cities are considered as ecological systems to be managed 
in a sustainable manner. This letter also gives great importance to public participation in local 
decision-making processes. 

 
The Aalborg Charter was signed by the eighty cities and local authorities and prompted the 
creation of the European Campaign of Sustainable Cities and Towns as a tool for 
development and promotion of Local Agenda 21 in European cities. Currently more than 750 
municipalities in thirty-four countries have signed the letter. 
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In 1996, in Lisbon, it was held the Second European Conference on Sustainable Cities and 
Towns to assess progress from Aalborg. The dynamics of this conference is less conceptual 
and more active and focused on the application of the principles of local sustainable 
development, calling itself the Action Charter document. This document reaffirms the local 
authorities as the main instigators of the Local Agenda 21 and to coordinate the participation 
of civil society in its preparation. 
 
In 2000, in Hanover it was held the Third European Conference on Sustainable Cities and 
Towns. It reaffirms the leadership of local authorities on the path towards sustainable 
development of municipalities and local authorities call upon the international community to 
join the movement started in Aalborg and provide technical and financial support to 
municipalities in the development of their Local Agendas 21. The European Commission is 
committed to creating a new framework for cooperation between it and the networks of 
European cities based on the task of sustainable urban development and Local Agenda 21. 
 
In 1997, in Manresa, the Barcelona Provincial Council fostered the creation of supra-
municipal organization: the Network of Cities and Towns towards Sustainability. It is intended 
to address the inadequacy of available local resources and thus creating more favourable 
environment. 
 
In conclusion, there is an international framework of Agenda 21 adopted in Rio de Janeiro, a 
European framework is the Environment Programme of the European Union, letters Aalborg, 
Lisbon and Hanover, and that our regional Manresa is the Declaration and other initiatives to 
develop the Local Agenda 21, all this reinforces and legitimizes the process of Local Agenda 
21. 
 
As a result of this process towards sustainable development, the year 1993 the Barcelona 
Provincial Council raised the need to work towards finding instruments for making them 
available to municipalities interested in starting the process according to the sustainability 
paradigm that was developing throughout Europe and prompted Spain to begin experiencing  
Local Agenda 21 processes. Thus were born the Municipal Environmental Audits (eco-
audits), which constitute the boot phase of Local Agenda 21 processes that are unfolding in 
Catalonia. The eco-audits are territorial and open, and their ultimate goal is the development 
and proposal of a local action plan specific strategic, agreed upon with the social and 
economic agents. 
 
In 1997 the municipality of Navarcles joins the Environmental Audit Program of the Municipal 
Council of Barcelona. In the document the diagnosis of Environmental Audit of the 
municipality, one of the conclusions was that it had to respond to the problems of waste. 
 
Therefore, the Municipal Environmental Audits are only one phase of Local Agenda 21 
process in a municipality. And in 1995 the Barcelona Provincial Council created the Program 
of Local Agendas 21 in response to the need for a municipal planning tool in terms of long-
term sustainability of the municipalities. 
 
In 1993, the Parliament of Catalonia passed the Law 6 / 1993 of 15 th. July, regulating waste. 
In this Act with regard to management, it is expected that municipalities with more than 5,000 
inhabitants must implement the new waste collection service. 
 
In 1996, the Bages County Council, responding to the fulfilment of the Law 6 / 93, starts the 
Program Regional Waste Management of Bages, although not passed until 1999. In this 
program it was developed a programme for implementing waste dump in the Bages County, 
proposing the introduction of 13 collection centres located in cities of more than 5,000 
inhabitants, which provide coverage to neighbouring towns. The waste dump of the 
municipality of Navarcles was included in this program. 
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Table 1.1: Lectures and regulations 
 

Year 
Site 

Event 
Conference 

Paper Regulation 

1972 
Stockholm  

United Nations Conference on 
Environment  

No report but serves 
to lay the foundation  

- 

1983 
TThhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  ccrreeaatteedd  tthhee  

CCoommmmiissssiioonn  oonn  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  

DDeevveellooppmmeenntt   
- - 

1987 
CCoommmmiitttteeee  oonn  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  

DDeevveellooppmmeenntt 

Our Common 
Future or the 
Bundtland file 

- 

1992  
Rio de Janeiro  

UUnniitteedd  NNaattiioonnss  CCoonnffeerreennccee  oonn  

EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt..    

""EEaarrtthh  SSuummmmiitt""    
Agenda 21  - 

1993 
Catalonia  

PPaarrlliiaammeenntt  ooff  CCaattaalloonniiaa  aapppprroovveedd  

tthhee  LLaaww  66  //  11999933    
- 

Law 6 / 1993  
regulating waste 

1993 
Barcelona 

PPrroovviinncciiaall  CCoouunncciill  ooff  

BBaarrcceelloonnaa  iinn  SSppaaiinn  bbeeggiinnss  tthhee  pprroocceessss  

ooff  LLooccaall  AAggeennddaa  2211  
Environmental Audit - 

1994 
Aalborg  

CCoonnffeerreennccee  

oonn  EEuurrooppeeaann  SSuussttaaiinnaabbllee  CCiittiieess  aanndd  

TToowwnnss  
The Aalborg Charter  - 

1995 
Catalonia 

TThhee  CCaattaalloonniiaa  GGoovveerrnnmmeenntt  aapppprroovveess    

PPGGGGRR    
- 

General Waste 
Management Program 

1995 
Barcelona 

BBaarrcceelloonnaa  PPrroovviinncciiaall  CCoouunncciill  eessttaabblliisshheedd  

aa  pprrooggrraamm  ooff  AAggeennddaa  2211  
Local Agenda 
21 Program  

- 

1996 
Catalonia 

TThhee  BBooaarrdd  ooff  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  

WWaassttee  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  aapppprroovveedd  tthhee  

PPGGRRMM    
- 

Waste 
Management Program 

 

1996 
Lisbon  

SSeeccoonndd  EEuurrooppeeaann  CCoonnffeerreennccee  

oonn  SSuussttaaiinnaabbllee  CCiittiieess  aanndd  TToowwnnss      
From the Charter to 

Action  
- 

1997 
Manresa 

BBaarrcceelloonnaa  PPrroovviinncciiaall  

CCoouunncciill  eessttaabblliisshhiinngg  aann  aassssoocciiaattiioonn::  

NNeettwwoorrkk  ooff  CCiittiieess  aanndd  TToowwnnss  

ffoorr  SSuussttaaiinnaabbiilliittyy    

Statement Manresa - 

1999 
Bages 

BBaaggeess  CCoouunnttyy  

CCoouunncciill  aapppprroovveess  PPCCGGRRMM    
- 

Regional Program 
Management of Municipal 
Solid Waste in the region 

of Bages 
 

2000 
Hannover  

IIIIII  EEuurrooppeeaann  CCoonnffeerreennccee  

oonn  SSuussttaaiinnaabbllee  CCiittiieess  aanndd  TToowwnnss    

The commission is 
committed 

to create a new 
framework of 
cooperation  
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2  WASTE DUMP IN BAGES COUNTY 

2.1 HISTORICAL PERSPECTIVE OF WASTE MANAGEMENT 

 
Until recently, the waste was deposited in landfills, rivers, seas or any other place that was 
nearby. In agricultural and pastoral societies there was very Little unusuable waste . With 
industrialization and development, the amount and variety of waste generated has greatly  
increased. For several decades the simple system of tipping has been used to dispose of 
waste,   even of the large amounts of toxic chemicals that we produce as a consequence of 
industrialization and development. 
 
In the fifties and sixties of last century, we began to check the impacts in health and hygiene 
of people and the negative impacts on the environment of this system of waste disposal 
 
Paralelly the amount of all types of waste has increased in an accelerated fashion and we 
must tackle this issue  if you want to reduce their negative effects. 

 
 

Among the goods we use every time there are 
more objects that are made to just last as little as 
posible and then they are replaced by others 
because they are not worth repairing because it is 
more expensive than buying new ones. Many 
products we use everyday, such as handkerchief 
paper napkins, razors, diapers, or beverage cans, 
are designed to be used only once and then to be 
rejected. We use things and they are discarded in 
large quantities, without having a clear idea, in 
many cases, of what we must do with the waste 
afterwards. 

 
 
 
 
The problem is increasingly  serious due to the 
industrial activity that produces many toxics which 
are very difficult to incorporate into the cycles of 
natural elements. Sometimes the chemicals 
accumulated in landfills, with the past of the years 
have been covered with soil and later 
construcction has taken place of top. Fostering 
health problems to the eventual inhabitants of 
these sites. 
      
      
      
Specifically, the Bages, as in all the Catalan territory, produces millions of tons of different 
types of waste-related activities being carried out: mining, logging and agricultural industries, 
construction, water treatment, services, or simply the daily life of any person. In this area it is 
the Law 6/1993, regulating waste, the legal framework on waste management in Catalonia. It 
adopted the terminology and goals of the Directives of the European Community, taking into 
account the characteristics and peculiarities of Catalonia. 
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Therefore, Law 6 / 93, regulating waste, aims to improve the overall quality of life of citizens 
of Catalonia and protect the environment. 
 
In accordance with Article 46 of Law 6 / 1993 "... the municipalities of more than five 
thousand inhabitants or associated municipalities by law, and  the 
Metropolitan County Councils and the Water Services Waste Treatment must establish 
service tip through the construction of the necessary plants for the collection of waste 
...”. 
 
These facilities must meet the technical requirements that are established by the 
Government. 
 
 

 

In this context, local councils, through their 
instruments of urban planning, had set the booking 
of the necessary sites for the construction of such 
facilities.  
 
It was an ambitious approach, which took shape in 
the development of the Waste Management 
Program in Catalonia 1995-2000, a set of realistic 
and at the same time consistent proposals 
according to the law. 

 

To meet the basic objectives of the law, waste reduction and its revaluation, the Program 
Management relied on the coordination of local district. The counties had to be the platform 
for developing two of the main instruments of the law: the tip and the separate collection of  
organic matter, which was mandatory for municipalities with more than five thousand people 
from 1997. 

 
The major challenges of the proposed legal framework concerning the management of 
municipal waste,led to a significant improvement in the management and treatment of waste, 
while increasing the recovery of certain materials that until then were to go directly to the 
landfill. 
 
To achieve the goals that marked the Law 6 / 1993, the Bages County Council drew up the 
Programme of Municipal Solid Waste Management District of Bages (PCGRM), which gave 
guidelines for carrying out the separate collection of organic matter, developed the Regional 
Programme Implementation of waste, defining the necessary new infrastructure (the new 
landfill, the composting plant and sorting plant for packaging), education programs and 
environmental awareness, the budget and financing program, and the timing of the 
processes to implement. 
 
The document's initial program began in 1996, and despite its consolidation as a model of 
municipal waste management in the Bages County and having been approved by the Waste 
Board, it was not approved in full by the County Council Bages until April the 12th. 1999. The 
idea of organizing a regional waste management, through the Bages County Council, 
facilitating economies of scale allowed to have technically correct systems available to all 
from the environmental point of view and at a reasonable cost.  
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The purpose of PCGRM was used as a tool for the management of municipal waste 
generated in the Bages. He contemplated the collection, transportation, evaluation, 
marketing and disposal of waste with the maximum possible forecast, schedule of 
deployment, as well as supervision and inspection tasks derived. 
 
The program aims to achieve objectives in line with what also marks the Program 
Management of municipal waste in Catalonia: 
 

1) The minimization of waste and its hazards. 
2) The promotion of waste separation. 
3) The recovery of waste. 
4) The use of waste as energy source. 
5) The proper disposal. 
6) The regeneration of degraded areas by uncontrolled dumping. 

 
In short, the model of municipal waste management program that defines the region of 
Bages, includes the selective collection of organic waste for all municipalities in the region 
and it also develops the software implementation of the waste dump shape that the proposed 
network of thirteen waste dump could serve all the municipalities in the region. 
 
In order to manage the waste well, these are considered in three groups: the ordinary 
municipal waste (RMO) that is being collected at home; municipal bulky waste (RMV) that 
due to its size can not be evacuated through the médium used for conventional ordinary 
municipal waste: appliances, mattresses, etc; and special wastes (RME) that  as a 
consequence of the dangers of its nature, can not be evacuated as the ordinary municipal 
waste: paints, varnishes, batteries, etc. 
 
Selective collection is organized into three levels, as can be seen in Table 2.1.1 and Figure 
2.1.1: 

 
 
 

Table 2.1.1: Organization of selective collection 

 
Sidewalk  Area Contribution  Waste dump 

Containers located 
street 

 
 
 
 

carrer 

Containers Street 
Reception and storage 

centre 

The citizen walks less 
than 50 meters 

 

The citizen walks up to 
300 meters 

 

The citizen has 
a way between 2-10 km 

 In urban areas,  
estimated ratio: 

1 container/80 citizen 

In urban areas, 
estimated ratio:  

10container/500 citizen 

One waste dump  
every 5000-150000 citizen 
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Figure 2.1.1: Organization of the selective collection 
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2.2 WASTE DUMP : LOCATION , TYPE AND WASTE ALLOWED 

 
Law 6 / 93, regulating waste, as defined by this facility: 
 

“The Centre for receiving and storage, selective, municipal waste that is not 
subject to home collection”. 
 

That is, a t waste dump aims to collect bulky and hazardous waste. 
 
This type of waste generated on a occasional basis, and distance to be traveled  by the 
citizen is greater than in the two previous cases and therefore it is not the suitable facility  for 
selectively collected quantities of waste generated on a  daily basis. 
 
In general this type of facility holds only the materials brought by individuals and small 
businesses, it is considered appropriate in 400 kg limits, being extended in some cases, 
small-and medium industries - this extension service usually by payment -. The industrial 
waste must be managed properly by the producer of the waste in accordance with the 
Waste. 
 
To have a preventive and participatory management, waste collection service must operate 
as a center for recycling and waste recovery, and as anenvironmental education facility. 
 
 
LOCATION 
The location of the waste dump became an important factor with regard to its use. It had to 
be located in an easily accessible area, close to shopping centers and industrial sites. In any 
case, the proximity to the village was desirable to banish the idea that a waste dump could 
be a dangerous facility. 
 
The criteria taken into account were the basic knowledge of the area and access by citizens, 
and were proposed as sites popular places of easy access and well- connected to the main 
transport axis. 
 
It was considered what  the Waste Board at its municipal waste management program called 
poles of attraction: 
 
-Areas of large shopping malls 
-Parks, gardens and recreation areas 
-Industrial sites 
-Large parking areas 
-Heavy traffic roads 
-Stations and public transport 
-Warehouses and municipal facilities 
 
 
TYPES OF WASTE DUMP 
Waste dumps are classified into three types, -from lowest to highest: A, B and C-, depending 
on potential residents or users according to the table 2.2.1. The kind of waste dump did not 
affect the number of accepted materials, -40 in most cases-. In Bages, waste dumps are 
almost all type A, except the town of Manresa which is type B. 
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Table 2.2.1: Types of waste dump 

 

Waste dump 
Population waste 
dump potential 

Area planned 
 

Type A 5.000 a 10.000 citizen 
5000 

625 m2 
Type B 30.000 a 70.000 citizen 2.275 m2 
Type C 150.000 citizen 4.500 m2 

 
 
 
Then attached to the plans of the type of plant tip type A,  B and C. 
 
 
 
The type A waste dump  is a small facility, and it  is more easily raised with one level, 

common to all áreas, consisting of  an open are around which all the containers with different 
waste are distributed, holding a maximum capacity of 15 m3. 
 
 
 
 
 
 

Figure 2.2.1: Map type plant waste dump A 
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The waste dump type B, is an intermediate facility. It has areas with springs of different 
heights to facilitate the unloading of cargo containers individually. In this facility the roads 
have two lanes, one for traffic and space needed for unloading, so that users do not interrupt 
the traffic of others. Alsa double loop road is planned to allow users to Access to each and 
every container in the existing facility without completing the full route of the circuit. 
 
 
 
 
 
 

Figure 2.2.2: Map type plant waste dump B 
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The waste dump type C has the same essential features that the type B tip with the 
existence of a completed ring road, with independent access and exit of users with maneuver 
areas for trucks and vehicles aimed at the collection of waste, so as not to interfere at any 
point with private vehicles. 
 
 
 
 
 

Figure 2.2.3: Map type plant waste dump C 
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WASTE ALLOWED 
As mentioned above, a waste dump aims to manage municipal bulky and special waste as 
specified in Table 2.2.2. 
 
 

 
Table 2.2.2: Types of waste accepted at a waste dump 

 

Special waste 
Municipal waste and 

recyclable 
Other waste 

Fluorescent lamps and  
mercury 

Paper and cardboard  
Ruins and remains 
of buildings under 

Tyres Glass Green waste 

Batteries Plastics Bulky waste 

Batteries Scrap and metal  

Refrigerated appliances a
nd CFCs 

Woods  

Solvents, paints and 
varnishes 

Textiles  

Mineral oils used come 
from homes 

Other appliances  

 

 

2.3 IMPLEMENTATION OF WASTE DUMPS IN THE COUNTY 
 
The implementation of waste dump was done as a service to citizens who do not know what 
to do the things they want to dispose of. This service meant the disappearance of the 
collection of bulky stuff currently carried out by local authorities. 
 
The distribution of collection was conducted in accordance with the councils concerned and 
taking into account the following criteria: 
 

a) County service. Although the collection centers were located in large municipalities, 
the service should be expanded (if necessary on a temporary basis) to municipalities 
in the area of influence. For this purpose, a “Reciclomòbil” (moving recycler) is used, 
a door-to-door service carrying bulky or hazardous waste to the dump, because as 
you can see in Table 2.3.1.1 some distances exceed 15-20 minutes to the waste 
dump. These maximum distances, which  are the furthest from town centers are 
usually  isolated farms reaching up to  17 km to the town as is the case of Castellfollit 
Boix. 
 
After this criterion it was taken into account what it is called “zone of influence ", which 
is the area most directly affected by the introduction of a tip that is defined by the 
maximum way that users can accept to use this service. The journey takes a 
maximum of 15 minutes, and the distance this time is directly related to traffic 
conditions in the area and so it will depend on population density. We have 
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considered the following scope: in dense urban area between 2 and 5 km, and in rural 
areas between 5 and 10 km.  

 
b) Maximization of the materials recovered. In relation to the production potential of each 

residue, the waste dump will make the necessary efforts to recycle and to recovery. 
 

c) Internalization of the waste. The handover of the service had to make compatible the 
proper disposal of hazardous waste with the ambition to revalue the largest possible 
volume of waste. 

 
d) Rubbish active. Integrated in the educational work directed especially to the change 

of behavior of the population in general. 
 

e) Homogeneous aesthetic features of all waste dump in the county. The design and 
decorative elements had to be common so such facilities would be recognizable at 
sight.  

 
f) Waste management, coordinated by the Regional Council, delegated by the 

municipalities involved. The management district would assume at least the 
collection, transport and treatment or recovery of materials deposited at collection 
centers, achieving economies of scale. The municipalities that wished could take over 
the management of personnel, scheduling, maintenance and operation of the waste 
dump. We also consider equitable formulas for the municipalities that did not waste 
dump in his term so they could contribute to the maintenance of neighbouring waste 
dump. The contribution of the municipalities that did not have waste dump could not 
be fixed until they verified the flow of users 

 
The deployment of collection was based on the user. We propose thirteen waste dump 
located in municipalities with more than five thousand inhabitants, which provide coverage to 
neighbouring towns. The coverage of the towns associated with each waste dump is in the 
plane of the figure in Table 2.3.1.1 and 2.3.1.1. 
 
The introduction of the waste dump was done with three stages or phases: 
 

1) Phase I construction in early 1997. The only waste dump constructed in this 
phase was the municipality of Moia. 

2) Phase II. Construction in October 1998. Waste dump were built in this phase of 
the municipalities of Manresa, Navarcles, Sant Fruitós de Bages and Súria. 

3) Phase III. Construction in February 1999. Construction of all the rest. 
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2.3.1 PLAN AND THE TABLE OF CHARACTERISTICS OF THE IMPLEMENTATION 
OF WASTE DUMP AND MUNICIPALITIES SERVED 

 
 
 

Figure 2.3.1.1: Map of the implementation of waste dump in Bages County 

 

 
 

 
 
 
 
Legend: 
 
A - I      Waste dump type A phase I 
A - II     Waste dump type A phase II 
A - III    Waste dump type A phase III 
B - II     Waste dump type B phase  II 
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Table 2.3.1.1: Main features of the implementation of waste dump 
 

 
Type waste 

dump  
Phase 

implementation 

Municipalities  
served by the  
waste dump 

 

Population 
(inhab.) 

Population 
user 

(inhab.) 

Area 
(m2) 

Distance 
(km)  

   Artés (A) 
   Phase IIIB 

Artés 
Avinyó 
Calders 

M. de Calders 
St. Feliu Sasserra 

 

  4.308 
  2.003 
     647 
     597 
     642 

8.187    625  

0  
9  
6  

11,4  
20  

 
Balsareny (A)* 

Phase IIIB 
Balsareny   3.304 3.304    625 0 

Cardona (A) 
Phase IIIA 

Cardona   5.882 5.882    625 0 

Manresa (B) 
Phase II 

Castellfollit del Boix 
Manresa 

Pont de Vilomara 
Sant Salvador 

     337 
64.385 
  2.396 
  1.651 

68.769 2.275 

32,2 
0 

6,1 
12,7 

Moià (A) 
Phase I 

L’Estany 
Moià 

Santa Maria d’Oló 

   382 
3.806 
   990 

5.178 625 
8 
0 
19 

Navarcles (A) 
Phase II 

Mura  
Navarcles 
Talamanca 

   218 
5.225 
    84 

5.527 1.000 
18 
0 
10 

Navàs (A) 
Phase IIIA 

Gaià 
Navàs 

  160 
5.812 

5.972 625 
5 
0 

Sallent (A) 
Phase IIIA 

Sallent 7.360 7.360 625 0 

St. Fruitós (A) 
Phase II 

 
 

de Bages 

St. Fruitós de Bages 5.300 5.300 1.000 0 

Sant Joan (A) 
Phase IIIB 

Aguilar de Segarra 
Fonollosa 
Rajadell 

St. Joan Vilatorrada 

      206 
   816 
   336 
8.446 

 
 

9.804 625 

20,6 
16,9 
10,6 

0 

Sant Vicenç 
(A) 

Fase IIIA 

Castellbell i el Vilar 
Castellgalí 
Marganell 

M. de Montserrat 
St. Vicenç Castellet 

 

2.789 
  782 
  215 
2.508 
7.419 

13.713 625 

6 
4 
10 
8 
0 

Santpedor (A) 
Phase IIIB 

Castellnou Bages 
Santpedor 

378 
5.062 

5.440 625 
2 
0 

Súria (A) 
Phase II 

Callús 
St. Mateu de Bages 

Súria 

1.345 
   513 
6.282 

8.140 1.000 
7 

15,5 
0 

 
           *The  Balsareny waste dump is the only which is located in a town of fewer than 5,000 residents  that’s  
            because the council decided to have this equipment. 
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2.3.2 CONSTRUCTION AND INVESTMENT  

 
The construction of the waste dump was performed in three stages or phases as explained in 
the previous section and the total budget plan is specified in tables 2.3.2.1 and 2.3.2.2 for 
type A by type B. 

 
 
 
 

Table 2.3.2.1: Type A waste dump construction budget 

 

Concept 
Cost before 

(euros) 
Cost now 
(euros) 

Earthworks   8.304,50   8.304,50 
Foundation and construction of retaining walls 
 

  5.080,39   5.080,39 
Drain 
 

  6.693,57   6.693,57 
Paving 31.341,24 31.341,24 
Closings   6.822,97   6.822,97 
Irrigation and water installation   2.854,27   2.854,27 
Fire installation      618,61      618,61 
Electrical, lighting and telephone installation* 
 

16.910,21  35.487,87* 
Signaling   9.235,71   9.235,71 
Gardening 
 

  8.366,92   8.366,92 
Equipment 12.636,83 12.636,83 

TOTAL MATERIAL EXECUTION 
General expenses (13%) 
Industry Profit  (6%) 

108.865,23 
  14.152,48 
    6.531,91 

127.442,89 
  16.567,58 
    7.646,57 

CIVIL WORKS COST 
VAT (18%) 

129.549,62 
  23.318,93 

151.657,04 
  27.298,27 

TOTAL CIVIL WORKS 152.868,55 178.955,31 

Estimation containers 
VAT (18%) 

25.258,84 
  4.546,59 

25.258,84 
  4.546,59 

TOTAL CONTAINERS 29.805,43 29.805,43 

TOTAL CIVIL WORKS + CONTAINERS 182.673,98 208.760,74 

WRITING PROJECT + PROJECT MANAGEMENT 
(4% of civil works cost) 

    6.114,74     7.158,21 

TOTAL COST WASTE DUMP 188.788,72 215.918,95 

 
            *The current cost of the concept of electrical and lighting installation includes solar photovoltaic installation. 
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Table 2.3.2.2: Type B waste dump construction budget 
 

 

Concept 
Cost before 

(euros) 
Cost now 
(euros) 

Earthworks 25.272,11 25.272,11 
Foundation and construction of retaining walls 
 

27.621,47 27.621,47 
Drain 
 

7.614,15 7.614,15 
Paving 77.011,66 77.011,66 
Closings 18.784,71 18.784,71 
Irrigation and water installation 4.724,82 4.724,82 
Fire installation 1.261,27 1.261,27 
Electrical, lighting and telephone installation* 
 

22.194,98  52.344,61* 
Signaling 11.254,49 11.254,49 
Gardening 
 

17.304,13 17.304,13 
Equipment 12.141,95 12.141,95 

TOTAL MATERIAL EXECUTION 
General expenses (13%) 
Industry Profit  (6%) 

225.185,73 
  29.274,14 
  13.511,14 

255.335,36 
  33.193,60 
  15.320,12 

CIVIL WORKS COST 
VAT (18%) 

267.971,01 
  48.234,78 

303.849,08 
 54.692,83 

TOTAL CIVIL WORKS 316.205,79 358.541,91 

Estimation containers 
VAT (18%) 

28.403,27 
  5.112,59 

28.403,27 
  5.112,59 

TOTAL CONTAINERS 33.515,86 33.515,86 

TOTAL CIVIL WORKS + CONTAINERS 349.721,65 392.057,77 

WRITING PROJECT + PROJECT MANAGEMENT 
(4% of civil works cost) 

   12.648,23     14.341,68 

TOTAL COST WASTE DUMP 362.369,88 406.399,45 

 
            *The current cost of the concept of electrical and lighting installation includes solar photovoltaic installation. 

 
The financing plan prepared by the Implementation Waste Dump Bages County Council 
collects subsidies different bodies: 
 
The Waste Board funded 48.30% of the budget for the waste dump. 
 
The ERDF financed a 24.02%. 
 
The PCAL financed a 14.41%. 
 
And the contribution of the affected councils was limited to municipally-owned land to build 
the dump and the difference between grants obtained and the cost of construction of the 
waste dump, ie, a 13.27% of the cost. 
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2.4 CONSTRUCTION PROJECTS . IMPLEMENTATION SYSTEMS 

 
The technical projects were written by different designers, in some cases they were written 
by the municipal councils of where to locate the tip and others by technicians of the Bages 
County Council who drew up the basic project and the executive project was contracted 
together with the construction project. 
 
In the implementation of Phase II of the waste dump, which corresponds to the 
implementation phase of the waste dump of the municipality along with Navarcles waste 
dump of the municipalities of Sant Fruitós de Bages, Manresa and Súria, the system was as 
follows: 
 

a) The drawing up of technical projects of the waste dump of Manresa and Súria 
were made by each of the municipal councils. 
 

b) The wording of the core projects of the waste dump of Sant Fruitós de Bages and 
Navarcles by the technicians in charge of the County Council. 

 
c) The District Council provides a Bages technical specifications governing the 

tender for awarding contracts to carry out the drafting of the executive projects 
and Navarcles waste dump of Sant Fruitós de Bages and the construction of the 
waste dump of Manresa, Navarcles, Sant Fruitós de Bages and Súria. 

 
The technical specifications drawn up by county council, schematically includes the following: 
 

1) Purpose. The Directory aims to contract the drafting of projects and the waste 
dump of Navarcles Sant Fruitós de Bages, as well as the construction of the 
waste dump Navarcles, Manresa, Sant Fruitós de Bages and Súria. 
 

2) The reference frame specifications. Where specified the legal framework in which 
it is based. 

 
3) Location of the waste dump. Describe situations where the four planes of the 

waste dump sit. 
 
4) Conditions of projects and works to be contracted. The bidder shall perform all 

necessary activities in order to carry out the executive project work and execute 
the works described in the project within the time also provided in this Directory so 
that the facilities are  in a position to fully exercise their activity according to the 
following sections: a) construction project complete, according to the proposed 
design and operation above and below the bid specifications and guidelines of 
this Program of Regional 'Implementation of collection; b) Construction of 
garbage, according to the draft prepared by the contractor and approved by the 
Regional Council for the municipal waste management Bages; c) Presented in 
delivering the work of the Project with AS-BUILD all details set out in practice. 

 
5) Planning projects. The waste dump of each project should be drawn up taking into 

account the goal of a perfect functioning of each facility, a maximum efficiency 
and the lowest possible cost in its management and exploitation. 

 
6) Budget bid. The tender budget is the sum of the four following actions: 

 



Minimització de la contaminació i l’impacte mediambiental: les deixalleries de la comarca del Bages.  

Cas pràctic: la deixalleria del municipi de Navarcles 

MARIANA ROMERO SALGUERO 

23 

ACTION NO. 1: CONSTRUCTION OF THE WASTE SERVICE DISTRICT, TYPE 
B: MAXIMUM 35,241,837 pesetas. 

 
ACTION NO. 2: DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE REGIONAL WASTE 
Navarcles, TYPE A: MAXIMUM 15,215,847 pesetas. 

 
ACTION NO. 3: DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE DISTRICT OF WASTE 
San Fructuoso de Bages, TYPE A: MAXIMUM 15,215,877 pesetas. 
 
ACTION NO. 4: CONSTRUCTION OF REGIONAL WASTE Suria, TYPE A: 
MAXIMUM 15,529,576 pesetas. 

 
The total budget is: 81,203,106 pts. 

 
The Tender must submit mandatory financial bid separately for each waste 
dump. In accordance with the requisites of this particular administrative contest, 
the bidders may not qualify for a single waste dump but the four together. 
 
According to the specifications of particular administrative requirements of this 
competition, we must remember that the bidders may bid for improvements to 
minimum requirements in accordance with preferences indicated: equipment and 
system “reciclomòbil” (moving recycler) collection of bulky waste and special 
temporary municipalities that do not waste dump. 

 
7) Presentation of the draft. The bidders, in order to compete, must submit a 

preliminary mandatory content with the current legislation provided for such 
cases, which describe in sufficient detail the structure of each waste dump. The 
bidder shall submit 2 copies in general and plans to scale 1:500 and 1:100 scale 
detail. 
 

8) Periods of execution of work. The deadline the contractor has for submission of 
final construction plans for each and every waste dump will be awarded three 
months from the date of signing the contract. The minutes of checking replant 
must be completed within one month from the date of delivery of projects. 
 
The deadline for execution of the works will be four months, and begin counting 
from the day following the date of signature checking replant. 

 
9) Classification of the contractor. The minimum rating required to tender in 

accordance with the provisions of the legislation is: Group G, Sub Category 4 and 
d. 

 
10) Management report. The director of business will be appointed by the County 

Council Bages and meet a coordinating role: general criteria and monitor 
performance of the contractor at the same time review the progress of the works. 
The County Council accepts the direction of the work following the 
recommendations of the technical committee constituted for that purpose. The 
technical committee will be constituted for monitoring the Environment councilors 
of the municipalities, the Regional Director of Environment, the manager 
appointed by each municipality, the manager of the County Council on the 
Environment and technicians designated by the Waste. 

 
11) Properties of work done. The work will be carried out in all its phases, ownership 

of the councils involved. 
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2.5 MANAGEMENT SYSTEMS 
 
As for WASTE MANAGEMENT with market circumstances a waste dump is not an 
economically viable facility. Its main function is education and public service for the proper 
management of certain wastes. Should pursue the maximum recovery of materials 
deposited, it must be managed properly, always betting on reuse of all materials that come 
though sometimes the dump output is presented as more comfortable and practical. 
 
The cost arising from the organization and distribution of materials to multiple recipients as 
well as the complexity and management should be undertaken in accordance with the 
fundamental objective: the maximum recovery. The coordination of all these operations in the 
county, by way of sharing transport resources, management of distribution channels, more 
manageable complexity. 
 
As for the STAF. The profile of the service charge should waste dump someone excited by 
their work, and fully aware of the importance of their commitment to environmental 
protection. Must accompany all users of the waste dump informing them of the importance of 
thorough separation that is advisable. 
 
The training of these people should be aimed at these criteria, taking advantage of regional 
resources such as field training and competition of professional recovery. You can find 
people, mostly young people who have participated in courses, institutions and organizations 
interested in this topic. 
 
The manager of the farm take a daily record with: user input; nature, destination and date of 
withdrawal of products evacuees, incidents and claims, billing and documentation of the 
carrier. 
 
Regarding the ORGANIZATION AND LOGISTICS, waste management was carried out 
jointly between local councils and Bages County Council, as this minimizes the costs of 
treatment and transportation. 
 
Regarding the SYSTEM OF CENTER MANAGEMENT, the Programme of Municipal Solid 
Waste Management District Bages proposes the creation of a new waste management body 
of Bages. The procedure was carried out by means of an agreement signed between the 
Bages County Council, the councils of the region, the Association of Municipalities of Bages 
by the Waste and Landfill, from which control operation of the landfill, the composting plant, 
the sorting plant, waste and selective waste collection system. The new body brings 
together, in practice, the management of waste selective collection and regular control of the 
facilities created and the distribution of containers. 
 
Since PCGRM bet also to establish a local green fee. Being able to have income from a 
green fee equal conditions for all municipalities in the region, as well as the creation of this 
manager that we proposed, would conduct a more thorough waste management. This will 
also allow greater stability of the processes to implement, since it would rely exclusively on 
grants awarded by the Ministry of Environment of the Generalitat of Catalonia and the 
European Union. 
 
Currently the Consortium Bages for waste management leading service management of the 
13 regional collection centers. 
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The Consortium Bages for waste management is a publicly owned institution that deals with 
the proper management of waste from the region and its main themes the value of the 
environment and sustainability. 
 
 
 

 
The Consortium comprises the municipalities of the County Council 
and Bages. Structured around a plenary Council chaired by the Mayor 
of Manresa, composed of representatives from each of the 
municipalities that make up the Consortium and the Regional Council 
and an Executive Committee which comprises members of the 
Council plenary. 
 
The President of the Consortium is the mayor of Manresa, while the 
Executive Committee is chaired by the Regional Council of Bages. 
 
The beginnings of the Consortium back in 1985 when he created the 
Association of Municipalities of Bages for landfill. The purpose of this 
Association  was only to treat waste landfill, which is why in 2002 the 
Consortium was formed in order to accommodate new services, to 
enable the same time extend the life of the landfill or which had 
become a waste landfill. 
 
 

 
 
            
 
 
 
 
Currently the Consortium, which has facilities in 
the environmental park of Bufalvent in the town of 
Manresa, manages the landfill waste and 
composting plant, is responsible for collecting 
paper and cardboard, glass and packaging of 
collection of organic matter in some municipalities 
of the county and also manages the service of 
collection. 
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2.6 CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ  I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Per portar a terme totes les actuacions proposades en el PCGRM, el mateix programa 
considera necessari i imprescindible engegar una important campanya de sensibilització 
ambiental, sense la qual es veia impossible assolir els objectius fixats en el Programa. 
 
A l’hora de concretar algunes de les actuacions possibles a realitzar per part del Consell 
Comarcal o els ajuntaments, és obvi que la societat ja compta amb unes plataformes socials 
en les quals s’identifiquen la major part dels ciutadans. En aquest sentit, s’havien de 
plantejar les actuacions de sensibilització ambiental segons aquestes plataformes socials ja 
establertes, com també la forma amb la qual la informació es transmet. Per això és important 
diferenciar els següents conceptes: 
 

 La publicitat i la informació: S’han de transmetre els missatges a través de mitjans 

de comunicació convencionals, però incidir molt especialment en la web com a 
instrument de comunicació i divulgació de tota la informació del PCGRM. 

 La comunicació directa amb el ciutadà: Les trameses de correu, mitjançant tríptics 

amb cartes personalitzades, són importants per presentar la situació actual de la 
gestió dels residus municipals. Tanmateix, sempre serà més efectiu un contacte 
entre la població i grups de voluntaris i voluntàries ambientals, que mantenen un grau 
de sensibilització més gran i una capacitat de comunicació més amena amb els 
mateixos veïns. 

 Participació ciutadana activa: Les festes i celebracions populars sempre són motiu 

d’alegria i participació, i aquest és un bon moment per incidir en missatges de 
sensibilització ambiental. Les exposicions, xerrades, visites guiades, entre d’altres 
tipus de participació col·lectiva, són també especialment positives, ja que permeten 
veure in situ el funcionament del model de gestió i tractament dels residus 
municipals. 

 Àmbit escolar: L’àmbit escolar és on les actuacions de sensibilització ambiental 

prenen una importància especial per la dimensió educativa i divulgativa. En aquest 
àmbit, és molt important la tasca d’edició de materials educatius, tallers específics, 
xerrades, etc. 

 
Com a recursos que el Consell Comarcal ofereix als ajuntaments de la comarca, es 
destaquen els següents: 
 

 Exposició Vine a la deixalleria!. Exposició pròpia del Consell Comarcal, realitzada per 

La Vola, i que es va exposar a les fires ECOVIURE i EXPOBAGES 1999.  

 Tríptics informatius de la deixalleria i la recollida selectiva (paper, vidre, llaunes, 
medicaments, piles), editats per la Junta de Residus. 

 Papereres i contenidors de piles, a disposició dels ajuntaments, entitats cíviques i 
comerços. 

 Carta personalitzada (Alcalde + President CCB) de presentació de tríptics. 

 L’edició d’un full informatiu del Programa de gestió dels residus municipals del 
Bages, en format A4 adreçat a tècnics, autoritats, periodistes, mestres i personatges 
clau. 

 
Com a propostes d’accions de la campanya de sensibilització, es destaquen les següents: 
 

 Edició i distribució del full informatiu del sistema de gestió dels residus municipals al 
Bages. 

 Insercions publicitàries a la premsa, ràdio, TV local, internet, etc. 
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 Exposicions itinerants pels municipis de la comarca, referent als residus municipals. 
 

 Festes de promoció de la recollida selectiva. La sensibilització ha d’acostar-se als 
àmbits més propers al conjunt dels ciutadans en els seus ambients, que és on s’han 
de desplegar els recursos. Els mercats, les festes del barri o poble, els actes 
culturals i esportius, les associacions de veïns, els clubs de jubilats, i els grups 
organitzats són àmbits que ens han de permetre donar més rellevància al contingut 
dels missatges de la campanya pe l’especial receptivitat dels destinataris en aquests 
ambients que els hi són propis. Per tant, s’ha d’estar present en festes populars del 
municipi, aprofitant també les inauguracions de les deixalleries, l’entrada en 
funcionament de la recollida selectiva d’envasos, entre d’altres. 

 Formació de voluntaris ambientals. Donat el caràcter participatiu de la societat, es 
creu oportú la creació d’un equip de voluntaris locals, que incideixin en la implicació 
dels ciutadans. Aquests voluntaris es justifiquen per la necessitat d’entusiasme i 
comunicació que només el tracte personal pot transferir. D’altra banda, podrien 
realitzar exemples pràctics a les cases o barris, i ser presents a les fires que es 
celebrin a la comarca. Seria molt important que els voluntaris pertanyin a les 
mateixes associacions locals ja creades, perquè el coneixement de l’entorn és en 
aquest cas el principal valor afegit. 
Aquests voluntaris hauran de rebre la formació adient per poder realitzar el 
monitoratge correcte, i hauran d’anar equipats amb samarretes i material 
d’identificació. 

 Xerrades a barris i pobles. L’objectiu de les xerrades locals és explicar el model de 
gestió dels residus municipals al Bages, els avantatges i problemàtiques que 
presenta, i la importància de la participació ciutadana. 

 Visites guiades a les instal·lacions de gestió i tractament dels residus municipals. Les 
instal·lacions que es proposa que es visitin seran l’abocador, les deixalleries i la 
planta de compostatge del Bages. Les visites tant podran ser obertes a tothom del 
municipi, com també adreçades a grups socials concrets. 

 Lots de material pedagògic. Actualment, es disposa del El joc de la deixalleria, que 

inclou: joc, dossier informatiu per al mestre o educador i guió didàctic de la 
deixalleria. Aquest material és adreçat tant a escoles, biblioteques municipals, 
ludoteques, locals AAVV, etc. 

 
El finançament de les diverses actuacions per la campanya de sensibilització ambiental, pot 
ser a partir de diferents organismes públics, en funció de l’objectiu de l’actuació: Junta de 
Residus (subvencions), conveni amb ECOEMBES, Diputació de Barcelona i Ajuntaments. 
Per altre part, el Consell Comarcal del Bages, posa a disposició dels ajuntaments, els 
següents serveis: Equip tècnic de l’Àrea de Medi Ambient, Coordinació de tot el procés de 
treball, Execució i seguiment de la campanya i Gestió de les subvencions atorgades per la 
Junta de Residus i ECOEMBES. 
 
Als ajuntament se’ls demanava no engegar actuacions de sensibilització ambiental de forma 
no coordinada entre els diferents ens locals, ja que suposaria confusió als ciutadans envers 
la gestió dels residus. Per tant, en aquesta direcció s’apostava per una participació activa de 
tots els ens locals implicats, de manera que la imatge que el ciutadà n’obtingui sigui el 
màxim de coherent i efectiva. En aquest camí de treball conjunt, des del Consell Comarcal 
del Bages es demanava als ajuntaments que concretessin la seva participació, com a 
administració propera al ciutadà.  
 
A continuació adjunto exemples de les diferents accions que s’han portat a terme. Primer 
destacar que durant el procés d’elaboració de l’Auditoria Ambiental Municipal de Navarcles 
es va crear el Consell del Medi Ambient de Navarcles i aquest com a mitjà de comunicació 
mediambiental va editar un butlletí Navarcles Saludable i Sostenible. Aquest butlletí va 
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néixer al desembre de l’any 1997 amb la publicació del núm. 1 i l’últim butlletí va ser el núm. 
8 al desembre de l’any 2002. Des d’aquesta data el Consell del Medi Ambient de Navarcles 
no ha tornat a fer cap més acció. 
 

                                                
 
 
 
 
Aquest és el butlletí núm. 1 
on es fa la presentació i com 
a personatge transmissor de 
l’ecologia s’escull el Mussol 
Oriol que ja era conegut per 
altres activitats infantils.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 
Els butlletins núm. 2 i 6, del març del 1998 i novembre del 
2000, dediquen un espai per fer campanya de sensibilització 
de l’equipament de la deixalleria 
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Com a exemple de tríptics informatius de la deixalleria: 
 

          
 

         
 
 
Com exemple de cartes personalitzades enviades als veïns des de l’ajuntament: 
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Com a exemple de xerrades al poble: 
 

        
 
 
 
 
I per últim el Consorci ha realitzat diverses campanyes de sensibilització i ha creat l’Aula 
Ambiental amb l’objectiu d’explicar el funcionament de les instal·lacions. Ha editat un catàleg 
de serveis i dedica dues pàgines al tema d’educació ambiental. 
 

                
 



Minimització de la contaminació i l’impacte mediambiental: les deixalleries de la comarca del Bages.  

Cas pràctic: la deixalleria del municipi de Navarcles 

MARIANA ROMERO SALGUERO 

31 

 
 
3  LA DEIXALLERIA DE NAVARCLES. CAS PRÀCTIC 

3.1 DESCRIPCIÓ DEL MUNICIPI DE NAVARCLES 

 
GENERALITATS 
 

 
 
El municipi de Navarcles té una forma allargassada de nord a sud amb una superfície de 
5,52 km2, una altitud (nucli urbà) de 269 m i una població de 5964 habitants (cens del 2010). 
Pertany a la comarca del Bages i limita a l'oest amb Sant Fruitós de Bages, a l'est amb 
Calders, al nord amb Sallent i Artés i al sud amb Talamanca.  
 
El territori del municipi es situa a l’extrem oriental de la subunitat morfològica coneguda com 
a Pla de Bages (Manresa i rodalia) i en contacte amb els altiplans que tanquen la comarca 
per l’est. Paisatgísticament es caracteritza pel predomini dels replans estructurals solcats 
per la xarxa fluvial: en la zona hi conflueixen el Llobregat i el Calders, un dels seus principals 
afluents pel marge esquerre i una xarxa de torrents i rieres entre les quals destaca la riera 
de Solervicens (també dita de Merdenllà). La presència de l’aigua es manifesta també a 
través de nombroses fonts.  
 
El terme comprèn el poble pròpiament dit conformat pel nucli antic envoltat pels nous 
creixements; la urbanització del llac -separada del poble pel Calders en una zona on aquest 
s’eixampla artificialment per l’existència d’una presa, el raval de la Planota- a la carretera 
que comunica amb Manresa i Vic, la colònia Galobart i el mas del mateix nom i el mas de 
Solervicens.  
 
L'accés a Navarcles des de la capital de comarca es fa per la carretera N-141 de Manresa a 
Vic que comunica també amb els pobles veïns d’ Artés i Calders. La carretera BV-1221 de 
Navarcles a Terrassa, per Talamanca i el coll d'Estenalles, és un dels accessos al Parc 
Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac.  
 
Documents dels segles X i XI certifiquen l’existència del lloc i l’església de Santa Maria de 
Navarculas (Navarcles) des d’aquesta època. El poble va formar-se arrapat als murs de 
l’església parroquial i la seva història està molt lligada en aquestes primeres etapes a la del 
proper monestir de Sant Benet, que tot i que en l’actualitat està situat en terme de Sant 
Fruitós, conserva la pertanyensa eclesiàstica a la parròquia de Navarcles. Navarcles 
experimentà un fort creixement a començaments del segle XVIII relacionat amb l’extensió de 
les vinyes que van arribar a ocupar la meitat del terme municipal. A mitjans segle XIX, es 
produeix la implantació de la indústria tèxtil que s’instal·la aprofitant la força motriu de l’aigua 
del riu: la Fàbrica del Riu que ocupà l’antic molí del poble, la del Molí d’en Serra, la colònia 
Galobart i la de Cal Tàpies. El model d’economia familiar basat en la combinació de 
l’agricultura (l’hort i la vinya) amb la indústria es va donar fins a mitjans d’aquest segle en 
què es produeix la crisi de l’agricultura amb l’abandonament de les terres i l’afluència cap al 
sector industrial que desembocà en el gran creixement urbanístic dels anys setanta amb la 
formació de les barriades d’immigrants i de segones residències.  
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ENTORN FÍSIC 
La comarca del Bages està situada en la seva totalitat a la Depressió central catalana, 
extrem oriental de la conca sedimentària de l’Ebre, reblerta de sediments dipositats durant el 
terciari. Els materials que afloren a Navarcles són sediments carbonatats d’origen marí que 
pertanyen estratigràficament al Grup Santa Maria (formacions Collbàs, Igualada i Tossa) 
d’edat eocena (Biarritzià-Priabonià).  
 
Litològicament, es caracteritzen per una alternança de calcarenites de ciment calcari, 
margues blaves i calcàries noduloses de textura fina. Tots aquests materials són molt rics en 
fòssils. El conjunt estratigràfic té una disposició general subhoritzontal amb un lleuger 
cabussament (entre 5 i 10 º) en direcció nord/nord-oest. Tot el paquet sedimentari es troba 
molt diaclasat. Completa el substrat de la zona el quaternari, que aflora a la vall del 
Llobregat i a la part baixa del Calders. Es tracta de dipòsits de fons de vall amb predomini 
dels llims que estan recoberts en amplies zones per sòls agrícoles. 
 
Les característiques fisiogràfiques de la comarca estan molt influenciades per la xarxa 
hidrogràfica. Així, des del punt de vista geomorfològic, es distingeix una plana central –el Pla 
de Bages- constituïda com a cubeta d’erosió en el fons de la vall principal, la del Llobregat i 
unes zones perifèriques relativament elevades on la xarxa hidrogràfica secundària (Calders, 
Gavarresa, etc.) hi circula molt encaixada en els materials terciaris. El resultat és un conjunt 
de relleus tabulars –altiplans- disseccionats per les valls, on les alçades superiors solen 
presentar-se cap al sud degut al cabussament dels materials. Al nord, el relleu de la 
comarca està determinat per la disposició tectònica dels materials induïda per l’emplaçament  
del diapir salí de Cardona. Tanquen la comarca pel sud, els contraforts dels dipòsits 
conglomeràtics de Montserrat i Sant Llorenç del Munt.  
 
Navarcles es situa a cavall entre el Pla de Bages i un dels altiplans perifèrics, el del 
Moianès. La muntanya del Galobart, al nord del municipi, representa la continuació cap a 
l’oest de l’altiplà del Moianès, delimitat pel Calders i la Gavarresa, Al sud i sud-est, el 
municipi enllaça amb els relleus que s’eleven progressivament cap al Massís de Sant 
Llorenç del Munt i amb les rieres que drenen el sector bagenc d’aquest massís. 
 
El clima del Bages es de tipus mediterrani amb tendència continental, caracteritzat per una 
elevada amplitud tèrmica estacional. Les precipitacions oscil·len entre els 500-600 mm 
anuals del pla (563 a Cabrianes) i els 700 dels altiplans orientals i serres meridionals (715 a 
Moià). Navarcles es situaria a la isoieta dels 600 mm anuals. Les precipitacions més 
abundoses es donen a la primavera i a la tardor i l’estació seca és l’hivern, A l’estiu, sobretot 
a l’agost, es donen precipitacions importants degut a l’elevat escalfament diürn. Com a clima 
mediterrani, la precipitació registra una gran variabilitat interanual. 
 
Les temperatures són força extremes. L’hivern es caracteritza per la persistència de les 
onades de fred, les gelades freqüents i la boira, que, en el cas de Navarcles no sol persistir 
al llarg del dia sinó que es tracta de boires matinals. A l’estiu s’assoleixen amb facilitat els 
35º de temperatura. Els vents dominants són de l’oest i el nord-oest durant tot l’any, tot i que 
a la primavera, l’estiu i la tardor tenen una certa importància els de component sud.. A l’estiu 
es produeixen vents de l’est que aporten aire humit i provoquen tempestes. 
 
La xarxa hidrogràfica del Bages s’organitza al voltant del Llobregat que travessa la comarca 
de nord a sud i rep diversos afluents entre els quals destaquen el Cardener pel marge dret i 
la Gavarresa i el Calders pel marge esquerra. Navarcles es situa a la confluència del 
Llobregat amb el Calders i el terme és solcat a més a més per una bona xarxa de torrents i 
rieres (Solervicens, les Vinyotes, la Cura, la Deu...). Pel que fa les aigües subterrànies, 
sense ser una zona de desenvolupament aqüífers importants, la infiltració de les aigües per 
les diàclasi i la circulació a través de d’aquests plans i els d’estratificació dóna lloc a la 
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formació de nombroses fonts, fet característic a tota la conca del Calders en general i de 
Navarcles en particular.  
 
Els sòls són rics en carbonat càlcic i en gran part de la comarca i el propi municipi de 
Navarcles dominen els sòls desenvolupats sobre calcària en que es dóna un horitzó humífer 
amb calcària fragmentada barrejada. Destaquen com a més fèrtils els sòls llimosos 
desenvolupats sobre el quaternari al·luvial. 
 
ENTORN SOCIOECONÒMIC 
L’estructura morfològica del Bages ha condicionat fortament la xarxa de comunicacions i les 
relacions entre els diferents nuclis de població. Així, a grans trets, els eixos viaris principals 
(carretera C-1411 i l’autopista Terrassa - Manresa) transcorren pel pla seguint la vall del riu 
principal: és l’anomenat eix del Llobregat que comunica Barcelona amb Puigcerdà passant 
per Manresa i travessant la comarca de sud a nord. La xarxa local i comarcal s’estructura de  
manera radial comunicant els relleus perifèrics amb el centre comarcal ocupat per la ciutat 
de Manresa. Navarcles es situa a l’inici d’un dels eixos radials, el que remunta la vall del 
Calders comunicant Manresa amb Vic a través del Moianès.   
 
En el marc del Pla territorial de Catalunya (1995), Navarcles es situa en l’anomenat Sistema 
central constituït per Manresa i la seva rodalia. En aquest pla se li atorga a aquesta zona el 
de nivell 2 en el reequilibri territorial de Catalunya respecte al transvasament de població des 
de l’àrea metropolitana de Barcelona. D’altra banda, el mateix Pla també reconeix la unitat 
territorial representada pel triangle Mura –Talamanca - Navarcles com a àrea bàsica en la 
qual Navarcles ha de concentrar una sèrie de serveis d’àmbit supramunicipals. 
 
D'altra banda, existeixen treballs de caire urbanístic que han atorgat una unitat territorial 
pròpia al Pla de Bages, més concretament a la rodalia de Manresa que integra, a més de la 
capital de comarca, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada,  el Pont de Vilomara i 
Rocafort i Navarcles. Aquesta entitat es basa en les relacions d’interdependència existents 
en el mercat de treball i en la oferta d’habitatges. Aquesta unitat es tradueix en nombrosos 
desplaçaments diaris per la xarxa que connecta aquestes poblacions. 
 
L’economia de Navarcles es basa principalment en la indústria des del gran 
desenvolupament que tingué lloc durant el segle passat, actualment també adquireix el 
caràcter de descongestió de la zona de Manresa tot i que altres poblacions de la rodalia han 
adquirit d’una manera més clara el caràcter d’emplaçaments industrials com Sant Fruitós o 
Santpedor. Les activitats agràries tenen una escassa importància en quant a la població que 
ocupen.  
 
Respecte a l’activitat comercial i de serveis, aquesta es concentra en els carrers del nucli 
antic que són els més concorreguts del poble. Hi ha mercat setmanal el divendres i una fira 
anual multisectorial a l’abril. La població de Navarcles disposa al poble de quatre oficines de 
bancs o caixes, dues farmàcies, un Centre d’Assistència Primària, un Casal d’Avis i una 
residència per a la tercera edat privada. Com a serveis educatius compta amb un centre 
escolar per a l’educació primària el C.E.I.P Catalunya, de caràcter públic. Pel que fa a 
l’educació secundària obligatòria de caràcter públic compta amb un centre que està ubicat a 
l’edifici que abans hi havia la Fundació Santa Maria (abans era un centre educatiu 
d’educació primària i secundària però de caràcter privat), el SES Gerbert d’Aurillac. Cal citar 
també l’existència d’una Escola Municipal de Música i dues llars d’infants. 
 
L’evolució de la població a Navarcles registra un augment progressiu des del fogatjament 
més antic (l’any 1368) fins a l’actualitat en que hi ha censats 5964 habitants (cens del 2010).  
 
Des del 1986, en la mateixa tònica que la resta de la comarca, la població tendeix a 
estabilitzar-se creixent més lentament. Navarcles es troba en una situació intermèdia 
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respecte a la comarca, doncs si bé no perd població com passa a d’altres municipis (inclosa 
la pròpia capital de comarca) no creix tant com altres poblacions del seu rang (Sant Joan, 
Sant Fruitós, Santpedor...). En la darrera dècada, l’augment de població està relacionat amb 
la proximitat a la ciutat de Manresa que facilita que molts navarclins treballin a la ciutat o en 
els pobles propers i que alhora molts manresans fixin a Navarcles la seva segona o primera 
residència.  
 
L’activitat cultural i associativa a Navarcles és destacada atenent al nombre d’equipaments, 
associacions i esdeveniments culturals. Així, hi ha quatre associacions de caire cultural, una 
dotzena d’entitats esportives i les entitats cíviques com les Associacions de Pares 
vinculades a les dues escoles i l’Esplai d’Avis. Com a equipaments culturals es compta amb 
el casal parroquial, un centre cultural vinculat a una caixa d’estalvis i una biblioteca; també té 
un Centre Cultural que integra l’Escola municipal de música i el Teatre. Com a instal·lacions 
esportives hi ha pavelló, piscina, camp de futbol, pistes de tenis i de petanca. 
 
Navarcles celebra la seva festa major el mes de febrer coincidint amb la diada de Sant 
Valentí. A més, es celebra la festa d’estiu pel 15 d’agost, l’aplec de Sant Jordi, la festa en 
homenatge a la vellesa, la festa Monocalia (la fira de l’Abat)  i les festes dels diferents barris. 
 

 

3.2  AUDITORIA AMBIENTAL MUNICIPAL – AGENDA 21 

 
Com a punt de partida l’Agenda 21 és, el principal document debatut i aprovat en la 
Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament que va tenir lloc 
a Rio de Janeiro a l’any 1992, també anomenada “La Cimera de la Terra”.  
 
L’Agenda 21 consisteix en un programa d’acció de gran abast, l’objectiu genèric és garantir 
la sostenibilitat dels processos de desenvolupament econòmic. L’Agenda està dividida en 
quatre grans seccions que agrupen quaranta capítols i més d’un centenar d’àrees de 
programa, estructurades en bases per a l’acció, objectius, activitats i mitjans d’execució.  
 
En el capítol 28 de l’Agenda 21, assenyala les responsabilitats de les autoritats locals en 
l’elaboració dels Programes 21 Locals de les seves comunitats. Les Agendes 21 Locals són 
un conjunt estructurat d’actuacions necessàries per avançar cap al desenvolupament 
sostenible d’un municipi i han de representar el punt d’arrencada d’un procés de diàleg i 
concertació entre les autoritats locals i els components del teixit socioeconòmic i polític dels 
municipis. En aquest capítol es recomana vetllar perquè els representants d’associacions i 
d’autoritats locals creïn mecanismes per augmentar l’ intercanvi d’informació, d’experiències 
i d’assistència tècnica mútua. 
 
Dos anys més tard, a l’any 1994 recollint el missatge de la Cimera de la Terra es va celebrar 
a Aalborg (Dinamarca) la I Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles. El 
document principal d’aquesta conferència va ser la Carta d’Aalborg, en la que els signataris 
de la carta manifesten el compromís d’adequar les seves polítiques als postulats del 
desenvolupament sostenible. En la Carta sobresurten dues idees: la dominació urbana 
sobre els recursos i el medi natural i la superació de la seva capacitat de càrrega, i 
l’existència d’una forta desigualtat econòmica en el si de les ciutats, que fa que els 
col·lectius menys afavorits siguin alhora els més perjudicats pels problemes ambientals i 
d’escassetat de recursos i els menys capacitats per solucionar-los. En el marc de 
reivindicació de la justícia social com a base necessària per assolir un model de 
desenvolupament sostenible, la Carta d’Aalborg destaca el paper de les urbs com a eixos 
històrics de la societat humana i reclama per a les ciutats el dret democràtic d’auto gestionar 
estils de vida sostenibles.  
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Al considerar les ciutats com a sistemes ecològics que cal gestionar de manera sostenible, 
tots els municipis i entitats que es van adherir a la Carta d’Aalborg es van comprometre a: 
 

 Invertir en el capital natural, en la seva conservació, el seu creixement i en un ús 
menys intensiu i més eficient dels recursos naturals. 

 Mantenir la dimensió humana del desenvolupament. 

 Reduir la Mobilitat obligada i fomentar pautes de mobilitat no motoritzada. 

 Equilibrar els fluxos camp/ciutat, procurant evitar les dinàmiques depredadores. 

 Fomentar l’ús de fonts d’energia renovables. 

 Assumir la responsabilitat de reorganitzar les ciutats amb criteris de 
desenvolupament sostenible. 

 Basar les tasques en la cooperació entre totes les parts i agents socioeconòmics 
implicats. 

 Perseguir per tots els mitjans l’educació i la formació en matèria de desenvolupament 
sostenible. 

 Utilitzar tots els instruments polítics i tècnics disponibles per a un planejament eco 
sistèmic de la gestió urbana. 

 Analitzar les oportunitats econòmiques en termes de sostenibilitat i, alhora, amb vista 
a atreure o crear ocupació. 

 
La Carta d’Aalborg posa molt d’èmfasi en la importància de que els ciutadans puguin 
participar en els processos locals de presa de decisions. Per tant, els signataris es 
comprometen a basar tots els treballs en la cooperació entre les parts implicades, a garantir 
l’accés a la informació a tots els ciutadans i vetllar perquè aquests puguin participar en els 
processos locals de presa de decisions. 
 

 
3.2.1 L’ INSTRUMENT 
 
Per tant, el concepte de desenvolupament planteja compromisos de gran transcendència a 
l’hora de traduir-lo en propostes operatives. Concretant en la dinàmica municipal, s’havia de 
trobar una nova cultura de l’ús dels recursos i implantar un model de desenvolupament per 
al municipi. Per tant, era necessari trobar instruments a escala municipal orientats en una 
doble perspectiva: la diagnòstica  i la planificació. D’aquesta idea, a l’any 1993, la Diputació 
de Barcelona es va plantejar la necessitat de treballar en la recerca d’aquests instruments i 
en la tasca de posar-los a la disposició dels municipis interessats a iniciar processos 
concordants amb el paradigma de la sostenibilitat que estava en desenvolupament a tot 
Europa. Així van néixer les anomenades Auditories Ambientals Municipals (ecoauditories), 
que són la fase d’arrencada dels processos d’Agenda 21 Local. Les ecoauditories s’orienten 
en el conjunt del sistema municipal, i per tant tenen un caràcter territorial i obert, i l’objectiu 
final és l’elaboració i la proposta d’un pla d’acció local específic de caràcter estratègic, 
concertat amb els agents socials i econòmics. 
 
L’elaboració d’una Agenda 21 Local és una iniciativa transversal, que ha d’integrar el conjunt 
de polítiques municipals i implicar el major nombre possible d’agents socials i econòmics per 
mitjà de mecanismes permanents de participació. 
 
El programa d’Agendes 21 Locals es va crear des de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació 
de Barcelona, l’any 1995 per la necessitat de disposar d’una eina de planificació municipal 
en clau de sostenibilitat a llarg termini pels municipis. 

Els objectius principals del Programa d’Auditories Ambientals Municipals – Agendes 21 
Locals són els següents: 
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 Potenciar el desenvolupament local fent-lo compatible amb la utilització sostenible 
dels recursos. 

 Considerar el municipi com un ecosistema, establint polítiques integrades que 
permetin superar els dèficits mediambientals. 

 Dissenyar i desenvolupar un pla d’acció local com a eix vertebrador de l’Agenda 21 
Local. 

 Implantar un sistema d’indicadors que permeti avaluar la tendència del municipi cap 
al desenvolupament sostenible i cap a l’aplicació del pla d’acció local. 

 Establir mecanismes de participació en tot el procés, implicant-hi tots els sectors 
socials econòmics i totes les administracions que intervenen en el territori municipal. 

 
L’Agenda 21 Local  no és només un document, sinó que és un procés que es regeix per la 
participació dels ciutadans i que ens porta a la implantació d’una sèrie d’accions 
encaminades a assolir un desenvolupament sostenible.  
 
El conjunt del procés de l’Agenda 21 Local es desenvolupa en els següents apartats: 
 

1) FASE PREPARATÒRIA. Com a requisit indispensable el municipi que vulgui iniciar 
un procés d’Agenda 21 Local ha de tenir la voluntat política ferma per tirar-lo 
endavant. Per demostrar aquesta voluntat política, el municipi ha de firmar la Carta 
Aalborg i també pot aprovar-se per ple municipal una declaració en aquest sentit. 
La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament signen un conveni de corresponsabilització                                 
amb el qual la Diputació es compromet a cofinançar i a dirigir el procés segons la 
metodologia pròpia i a col·laborar en la implantació del pla d’acció local; l’Ajuntament 
es compromet a impulsar l’elaboració, la redacció i l’aplicació de l’Agenda 21 Local. 
Un cop signat el conveni es planifica la temporalització i es selecciona una empresa 
externa per col·laborar en la fase d’ecoauditoria. Després es crea una comissió mixta 
de seguiment (CMS) amb representació de tots els organismes implicats. En aquesta 
fase també es convida a altres administracions i entitats actuants en el mateix territori 
a implicar-se també en el procés que s’inicia. Tot el treball s’ha de potenciar amb la 
implicació dels ciutadans i agents socioeconòmics del municipi, per això amb aquesta 
fase s’elabora un pla de participació que es basa en la creació del Fòrum 21, es a dir, 
l’estructura participativa vinculada al procés d’A21L. 

 
2) L’AUDITORIA AMBIENTAL MUNICIPAL O ECOAUDITORIA. Aquesta fase dura 

aproximadament un any.  
Primer es fa un anàlisi municipal, es a dir, s’elabora una memòria descriptiva del 
municipi caracteritzant-lo des d’una visió socioeconòmica i ambiental global. Alhora 
també es fa la primera fase de la participació ciutadana que inclou una presentació 
del Fòrum 21, en aquesta fase es realitzen entrevistes amb els col·lectius importants 
del municipi. 
Segon es fa una prediagnosi del municipi. Inclou l’estudi de les dades i la seva síntesi 
final en una anàlisi interpretativa i valorativa de la situació del territori municipal i de 
les seves dinàmiques. Aquesta prediagnosi no es considera definitiva fins que no ha 
estat sotmesa a l’opinió dels ciutadans per mitjà del Fòrum 21, que és la segona fase  
de la participació ciutadana. Un cop té el vist-i-plau del Fòrum 21 es converteix en el 
document de diagnosi. 
Amb els resultats de la prediagnosi ambiental s’elabora la preproposta de pla d’acció 
local, document que defineix l’estratègia i les prioritats d’actuació necessàries perquè 
el municipi tendeixi a un desenvolupament més sostenible. Aquesta preproposta s’ha 
de sotmetre al Fòrum 21 (tercera fase de la participació ciutadana) i s’ha d’assumir 
per l’Ajuntament amb una aprovació per ple municipal. Un cop aprovat es converteix 
en el pla d’acció local. 
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I finalment l’auditoria inclou un pla de seguiment, aquí es detallen les eines i les 
actuacions necessàries per avaluar l’evolució del municipi i contrastar-la amb els 
objectius expressats en el pla d’acció local. 

 
3) PLANIFICACIÓ CAP A LA SOSTENIBILITAT. El pla d’acció local és la primera peça 

necessària per definir una estratègia d’avenç cap un model de desenvolupament més 
sostenible. La sostenibilitat s’ha d’entendre com un objectiu amb tres eixos claus: 
social, econòmic i ambiental, per això en el procés cal integrar programes de 
promoció econòmica i de cohesió social que afavoreixin la progressió cap a un 
escenari sostenible. Per això és molt important la implicació dels ciutadans i el bon 
funcionament del Fòrum 21. És necessari que el municipi tingui un mecanisme 
estable i permanent que permeti la implicació gradual i constant dels habitants en el 
procés d’A21L. 
L’ajuntament a de destinar recursos per tal de portar-ho a terme. Per això és molt 
important la creació de les Oficines 21 Locals que fomentin la implantació, l’execució 
i el seguiment posterior del pla d’acció local cap a la sostenibilitat. Aquestes Oficines 
21 tenen dues funcions, l’externa com a òrgan catalitzador dels processos de 
participació i l’interna com a impulsores de la transversalitat en la gestió municipal i 
de la convergència entre els diferents instruments de planificació local. La finalitat 
d’aquests organismes és d’autoavaluar el procés d’Agenda 21 Local: primer el 
seguiment del grau d’implicació dels agents socioeconòmic, segon l’assoliment dels 
diferents objectius predeterminats i estudiant l’evolució dels indicadors de 
sostenibilitat, i per últim promovent bones pràctiques i procediments que permeten un 
desenvolupament sostenible al municipi. 

 
A continuació a la figura 3.2.1.1 hi ha un esquema – resum del procés de l’Agenda 21 
impulsat per la Diputació de Barcelona. 
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Figura 3.2.1.1: Esquema del procés d’A21L 
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3.2.2 DE L’ INSTRUMENT A LA REALITAT : L’AUDITORIA AMBIENTAL 
MUNICIPAL DE NAVARCLES 
 
L’Auditoria Ambiental del municipi de Navarcles s’emmarca en el Programa d’auditories 
ambientals municipals - Agendes 21 locals desenvolupat per l’Àrea de Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona. Aquest programa està basat en els continguts dels acords 
internacionals adoptats en la Conferència de Rio de 1992 sobre desenvolupament sostenible 
i concretats a nivell local en la Conferència d’Aalborg al 1994 i posteriorment en la Carta de 
Lisboa de 1996. L’aplicació del programa s’inicia a manera d’experiències pilot durant els 
anys 1993 - 1995, per llençar-se definitivament l’any 1996 amb l’objectiu d’impulsar i donar 
suport als Ajuntaments interessats en l’elaboració de l’Agenda 21 pròpia. 
 
L’Ajuntament de Navarcles que va assumir la Carta d’Aalborg per acord unànime en el ple 
celebrat el dia 22 de maig de 1996, va formalitzar la seva participació en el Programa 
mitjançant la signatura d’un conveni l’octubre del 1997 comprometent-se a acceptar el 
contingut metodològic de l’auditoria, facilitar l’obtenció de documentació i a participar en el 
procés com a part integrant de l’equip auditor. 
 
L’empresa ARDA Gestió i Estudis Ambientals fou seleccionada, mitjançant concurs públic 
convocat per la Diputació, per realitzar els treballs corresponents a l’auditoria Ambiental de 
Navarcles consistents en recopilar la informació de base, fer la diagnosi ambiental i redactar 
el Pla d’Acció Ambiental i la resta de documents que componen l’auditoria.  
 
Els treballs es van iniciar el mes de maig de l’any 1998 amb la presentació de l’equip auditor 
integrat pel director de l’auditoria per part de la Diputació de Barcelona, el representant de 
l’Ajuntament de Navarcles i la coordinadora dels treballs per part de l’empresa 
col·laboradora.  Els treballs es van desenvolupar durant onze mesos fins a la presentació 
definitiva que es va realitzar el 14 d’abril de 1999 i es va aprovar pel ple de la corporació en 
sessió de 28 de setembre de 1999. 
 
Els objectius d’aquest treball es poden sintetitzar en els següents punts: 
 

 Fomentar la participació ciutadana en tot el procés d’elaboració d’aquest treball. 

 Potenciar el desenvolupament sostenible dels recursos naturals: aigua, energia, 
ocupació del sòl, etc. 

 Donar a l’Ajuntament de Navarcles elements per poder desenvolupar de manera 
programada la seva política ambiental. 

 Ser el punt de partida per desenvolupar l’Agenda 21 Local, aquesta Agenda a de 
ser una  eina de col·laboració, participació i discussió entre tots els agents socials 
de Navarcles (sector industrial, comercial, agrícola, educatiu, associatiu, cultural, 
administratiu i polític) per consensuar un model de desenvolupament sostenible. 

Els diversos treballs que contempla el procés d’elaboració de l’auditoria s’estructuren en les 
fases següents: 
 

 FASE I: Recull d’informació. Elaboració de la Memòria Descriptiva. Document 
Memòria. 

 FASE II: Diagnosi i anàlisi de la situació actual. Document Diagnosi Ambiental. 

 FASE III: Elaboració de la proposta del Pla d’Acció Ambiental. Document Pla 
d’acció Ambiental. 
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L’objectiu de la primera fase és recopilar informació actualitzada sobre els elements que 
tenen incidència ambiental i analitzar l’estat, tant dels vectors ambientals (aigües, residus, 
contaminació atmosfèrica, soroll i energia), com dels aspectes estructurals que condicionen 
directament aquests vectors: organització i gestió municipals, planejament urbanístic i usos 
del sòl, sistemes naturals, mobilitat, incidència de les activitats econòmiques i educació 
ambiental. 
 
La segona fase dels treballs consisteix en elaborar una diagnosi que identifiqui els aspectes 
positius o forts del municipi que cal aprofitar, els aspectes problemàtics i, en general,  tot el 
que s’ha de tenir en compte per tendir cap a un desenvolupament més sostenible. 
  
En la tercera fase, es defineix un Pla d'Acció Ambiental que, després del consens necessari, 
constituirà la base de l'Agenda 21 Local; també s’estableix un Pla de Seguiment que avaluï 
l’aplicació de Pla d’Acció basat en un sistema d’Indicadors Ambientals i supervisat pel 
Consell de Medi Ambient per a la Sostenibilitat. 
 
Paral·lelament a les fases abans indicades, es dur a terme un procés de Participació 
ciutadana amb l’objectiu d’una banda, de conèixer l’opinió de la població respecte a la  
problemàtica ambiental del municipi i, de l’altre, debatre la diagnosi i el Pla d’Acció 
Ambiental per tal d’obtenir el major consens possible en la redacció final d’aquests 
documents.  Aquest procés queda recollit en el document Annexos. 
 
I per finalitzar l’auditoria es fa un recull dels aspectes més destacables de cadascuna de les 
fases de treball en el document de SÍNTESI. 
 
El procés de participació ha consistit en: 
 
 una enquesta a tota la població 

 trobades sectorials amb els centres educatius i l’Esplai d’Avis 

 tres presentacions del treball, una en la fase prèvia i dues en la de diagnosi 

 vuit sessions de debat obertes a tothom sobre les propostes de diagnosi i de Pla 
d’Acció 

 visites a 5 empreses del municipi 

Aquest procés de participació es pot considerar, segons l’Ajuntament, com el més important 
fet fins ara a Navarcles.  
 
 
ASPECTES DESTACATS DEL VECTOR AMBIENTAL DELS RESIDUS 
El problema dels residus és un fet que s’ha manifestat tant en la detecció de situacions 
irregulars (abocadors incontrolats, abocaments dispersos) com en la necessitat de millorar la 
gestió dels residus municipals per donar resposta  les demandes cada cop més exigents de 
la legislació envers la recollida selectiva. El Pla General de Residus Municipals de 
Catalunya, aprovat l’any 1995, fixava per l’any 2000 l’objectiu de reciclar el 50% dels residus 
produïts. 
 
La producció dels residus municipals és de 1,33 kg per habitant i dia dels quals només es 
recicla un 4,4%. Aquest percentatge millorarà amb la posada en funcionament de la 
deixalleria. 
 
En la diagnosi del vector ambiental residus s’analitzen aquests cinc punts: 
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1)L’abocador incontrolat del torrent situat darrera el Sindicat de Pagesos es troba molt 
a prop d’una de les captacions d’aigua de la xarxa pública d’abastament. 

L’abocador està situat en una depressió artificial del terreny que emmascara el 
traçat d’un antic torrent, a la zona on s’ha de construir la futura deixalleria. 
L’abocament de residus en aquesta zona és una actitud consentida per tal de 
donar una sortida provisional a la disposició de runes i materials de la 
construcció. Ara bé, cal tenir en compte que és difícil controlar l’origen i tipologia 
dels residus que finalment s’hi dipositen i de fet, durant els treballs de camp s’ha 
constatat la presència d’altres residus com bidons metàl·lics, plàstics bruts....  

L’abocament incontrolat d’aquest tipus de residus és un risc potencial de 
contaminació donada la proximitat d’una de les captacions d’aigua potable del 
municipi. També s’ha fet esment durant el Pla de Participació a l’impacte 
paisatgístic negatiu que representa. 

2)L’abocador de RSU clausurat representa un impacte potencial envers la 
contaminació del sòl i del riu Llobregat. 

L’antic abocador de residus municipals, actualment clausurat, es situa en una 
torrentera del marge esquerre del Llobregat, a la zona coneguda com el Balç 
Caner. De manera similar al que s’ha comentat abans, el segellament i 
restauració de la zona seria la única manera de garantir que no s’hi continuen 
abocant residus i de eliminar el risc de contaminació del riu. 

Aquesta zona consta en l’ inventari de sòls potencialment contaminats de la 
Junta de Residus amb una prioritat d’actuació moderada.  

3)Hi ha petits abocaments incontrolats dispersos pel municipi. 

Normalment es tracta d’abocaments relacionats amb indústries situades en 
zones de deficient urbanització (el Pinar, el Turó) o en punts de la perifèria del 
nucli urbà que són ocupats per construccions precàries (barraquisme...). Al 
tractar-se de zones en contacte amb les masses forestals del municipi, 
representen un risc potencial d’incendi forestal. 

4)El nombre de contenidors de recollida selectiva de paper i cartró i vidre és de l’ordre 
dels 320 hab/contenidor, molt superior a la mitjana del grup de població (600 
hab/contenidor). 

La proporció de contenidors per habitant és superior també a la que es dóna 
com a indicativa en el Pla Director de Residus Municipals de Catalunya que és 
de l’ordre de 500. Així mateix, en l’enquesta realitzada en el marc del pla de 
participació, la segregació en origen de les deixalles es va considerar com una 
de les actituds personals més fàcilment assumible. Tenint en compte això, el 
percentatge de recuperació de residus urbans mitjançant la recollida selectiva es 
tan sols del 4,4% respecte el volum total de residus urbans produïts.  

5)La construcció de la deixalleria pot incrementar el percentatge de recollida selectiva i 
disminuir l’ impacte dels abocaments incontrolats. 

La proximitat a l’usuari és un dels factors que es considera més important a 
l’hora d’aconseguir una disposició correcta dels residus valoritzables. En aquest 
sentit, es considera molt positiva la propera construcció d’una instal·lació 
d’aquest tipus al municipi.  

 
Un cop feta la diagnosi s’elabora el Pla d’Acció amb els següents objectius: 
 

 Identificar les àrees d’actuació per a la millora mediambiental del municipi: Definició 
de les línies estratègiques.  
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Pel municipi de Navarcles es proposa un Pla d’Acció Ambiental cap al 
desenvolupament sostenible basat en cinc línies estratègiques. D’aquestes línies 
estratègiques la número IV és la dels Residus Urbans. 

 Establir els Programes a desenvolupar per a cada àrea: Definició de programes. 
S’estableixen 3 programes a desenvolupar per l’àrea dels Residus Urbans. 

 Concretar les actuacions necessàries (accions i projectes) per a l’aplicació dels 
programes. Per cadascuna d'aquestes actuacions es fa una descripció, la valoració 
econòmica i se’n defineix la prioritat en l’execució. S’han previst 93 accions, de les 
que 12 són pels programes que corresponen a la línia estratègica IV. 

 

L’objectiu estratègic de la línia estratègica IV és el següent: millorar la gestió dels residus i 

impulsar l’assoliment dels objectius fixats per la legislació i els programes que la 
desenvolupen. 

Programa 1: Programa de foment de la minimització i de la recollida selectiva. 
 
En consonància amb els objectius fixats en l’àmbit de Catalunya en el Pla General per a la 
Gestió dels Residus Municipals i concretats a nivell comarcal en l’adaptació d’aquest pla a la 
realitat del Bages, cal adoptar les mesures necessàries per al foment de la minimització i de 
la recollida selectiva.   
 
Per a l’aplicació d’aquest programa s’han concretat les quatre accions següents: 
 

 Acció 1: Incentivar la minimització en els comerços i bars del municipi beneficiant els 
establiments que gestionin els seus propis residus. 

 Acció 2: Replantejar la ubicació dels contenidors de recollida selectiva en funció de la 
producció potencial de residus. 

 Acció 3: Dissenyar un sistema de recollida selectiva a la zona comercial de la 
població on no poden accedir els vehicles habituals. 

 Acció 4: Realització de campanyes divulgatives per disminuir els envasos i 
embalatges. 

 
Programa 2: Programa de clausura dels abocaments incontrolats de les zones industrial i 

dels abocadors del Sindicat de Pagesos i del Balç Caner. 
 
Els abocadors incontrolats representen un risc potencial de contaminació a banda de 
provocar un impacte paisatgístic negatiu.  
 
Per a l’aplicació d’aquest programa s’han concretat les cinc accions següents: 
 

 Acció 5: Efectuar la neteja dels abocaments incontrolats existents al voltant de les 
zones industrials del Pinar i els Turons. 

 Acció 6: Establir la prohibició via ordenança municipal de dipositar residus, restes 
d’embalatges, palets, etc. fora de zones específicament condicionades com a 
magatzem. 

 Acció 7: Clausura i restauració del abocador de darrera el Sindicat de pagesos. 

 Acció 8: Elaboració d’un projecte de segellament i restauració de l’antic abocador 
municipal del Balç Caner. 

 Acció 9:Garantir la correcta gestió de les runes (disposició en l’abocador comarcal de 
Sant Joan de Vilatorrada).  
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Programa 3: Programa d’Ús i gestió de la deixalleria de Navarcles. 

 
L’imminent posta en funcionament de la deixalleria de Navarcles representarà un canvi 
destacable en la gestió dels residus a nivell local. Caldrà, doncs, definir les actuacions 
adients per divulgar el correcte ús de la instal·lació per part de la població i també, dissenyar 
els mecanismes que permetin gestionar aquesta infraestructura de manera que serveixi als 
objectius de recuperació i reciclatge de residus per al qual ha estat concebuda. 
 
Per a l’aplicació d’aquest programa s’han concretat les tres accions següents: 
 

 Acció 10: Creació d’una comissió d’estudi sobre la deixalleria que determini els 
residus acceptables, horari de funcionament i atenció al públic i el mecanisme 
d’avaluació i seguiment. 

 Acció 11: Creació d’una aula de medi ambient permanent a la deixalleria. 

 Acció 12: Durant la primera etapa de funcionament, instal·lar un punt d’informació de 
la deixalleria en les fires i esdeveniments culturals o socials que atreguin un nombre 
important de persones. 

 
 

Taula 3.2.2.1: Resum Pla d’Acció Ambiental 

 

Línia estratègica Programes 
Núm. 

accions 

IV. Residus Urbans 
 
 

Objectiu: Millorar la gestió dels 
residus municipals i impulsar 
l’assoliment dels objectius fixats 
per la legislació i els programes 
que la desenvolupen. 

-Foment de la minimització i de 
la recollida selectiva. 
 
- Clausura dels abocaments 
incontrolats de les zones 
industrials i dels abocadors del 
Sindicat de Pagesos i del Balç 
Caner. 
 
-Ús i gestió de la deixalleria de 
Navarcles 

4 
 
 
 

5 
 
 

 
3 

 
 
Per poder avaluar, controlar i divulgar el progrés cap a la sostenibilitat es proposa un Pla de 
Seguiment basat en la combinació de tres elements: 

 

 Creació d’un grup de seguiment que lideri tot el procés: Comissió 21 o Consell de 
Medi Ambient per a la sostenibilitat. Seria convenient que es formalitzés l’actual 
consell dotant-lo d’un òrgan representatiu (presidència, secretaria, vocals...) i una 
dinàmica de funcionament més estructurada. El Consell es podria dividir en 
comissions d’estudi de cadascuna de les línies estratègiques que composen el pla 
d’acció.  
 

 Definició d’uns indicadors que ajudin a avaluar el progrés a la sostenibilitat. Es 
proposa un sistema de vint-i-un indicadors, dels que tres corresponen a la producció 
de residus segons es detalla en la taula 3.2.2.2. Els tres indicadors són els següents: 
producció de residus, recollida selectiva i eficiència de la deixalleria. 

 

 Disseny d’una estratègia contínua de comunicació. Aquesta estratègia ha de ser 
liderada pel Consell de Medi Ambient per a la sostenibilitat. El butlletí de medi 
ambient “Navarcles Saludable i Sostenible”, editat per l’actual Consell de Medi 
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Ambient i que es reparteix porta a porta, pot continuar sent l’eina principal de 
divulgació dels resultats i evolució del Pla d’Acció Ambiental. 

 
 

Taula 3.2.2.2: Indicadors producció de residus 

 

Indicador Valor Actual 
Objectiu o 
Tendència 
desitjable 

Observacions 

Producció de residus: 
Com el volum total de residus 
produït en un dia dividit pel 
nombre d’habitants 

 

1,33 kg/hab/dia 1kg/hab/dia 
L’objectiu correspon al fixat en el 
Pla comarcal per a la gestió dels 
residus urbans 

Recollida selectiva: 
Expressada com a percentatge 
de cada fracció de la brossa que 
es recull selectivament, en 
contenidor o deixalleria 

Vidre 22% 
Paper 11% 

Envasos 1% 
Mat. Org. 0% 

Vidre 40% 
Paper 45% 

Envasos 40% 
Mat. Org. 50% 

Els objectius corresponen al fixat 
en el Pla comarcal per a la gestió 
dels residus urbans 

Eficiència de la deixalleria: 
Expressada com el percentatge 
de residus que es destinen a la 
valorització, reciclatge o 
recuperació, del volum total 
dipositat en la instal·lació.  

A determinar 100% 

Valor de partida a determinar un 
cop entri en funcionament 
aquesta instal·lació. La tendència 
desitjable és acostar-se al 100%, 
tot i que no depèn només de la 
gestió de la deixalleria sinó de 
l’existència d’instal·lacions de 
valorització i tractament 
necessàries.  

 
 

3.3 PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

 
Les Normes Subsidiàries vigents en aquell moment són les aprovades definitivament per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 20 de febrer de 1985, aprovant-se per la dita 
Comissió la seva executivitat el 20 de novembre de 1985. 
 
L’Ajuntament de Navarcles va formular la sol·licitud de revisió anticipada de les Normes 
Subsidiàries de planejament de Navarcles. 
 
Després que la revisió anticipada fos informada favorablement tant per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona com per la Comissió d’Urbanisme de Catalunya en sessions 
respectivament de 13 de setembre i 3 d’octubre de 1995, el Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, a proposta del Director General 
d’Urbanisme, va resoldre el 24 d’octubre de 1995 acordar la Revisió anticipada de les 
Normes subsidiàries de planejament, accedint a la sol·licitud formulada per l’Ajuntament. 

 
En el nostre cas, en efecte, d’acord amb el que preveu l’article 5.2 de les NNSS del municipi 
de Navarcles vigents en aquell moment, aprovades definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona el 20 de novembre de 1985, procedeix la seva revisió sempre 
que s’adoptin nous criteris respecte de l’estructura general i orgànica del territori o de la 
classificació del sòl, per l’elecció d’un model territorial diferent, aparició de circumstàncies 
sobrevingudes -de caràcter demogràfic o econòmic- o esgotament de la capacitat de les 
NNSS. 
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La combinació d’aquests motius va conduir a plantejar, sol·licitar i obtenir l’autorització de la 
revisió anticipada de les Normes Subsidiàries i a plantejar nous criteris d’ordenació. 
 
Efectivament, amb la revisió es pretenia donar resposta al creixement demogràfic 
experimentat pel municipi en els últims anys, així com a les seves pretensions futures 
d’especialitzar-se en l’oferta residencial; igualment es pretenia adaptar el terme municipal i el 
seu planejament als grans eixos de comunicació que en els darrers anys han anat 
apareixent al seu voltant, també es vol recuperar, revitalitzar i, després, protegir, com a 
element identificatiu, la seva riquesa mediambiental en molts casos oblidada i malmesa en 
els anys de creixement precipitat, i es pretén millorar les condicions de les seves vies i 
espais públics, així com recuperar determinats indrets a aquests efectes, dissenyant una 
gestió urbanística operativa i eficaç. 
 
És evident, que per satisfer totes aquestes necessitats era imprescindible un replantejament 
de l’ordenació vigent en aquell moment, aprovada en un moment en què les característiques 
del municipi eren molt diferents. En concret, el procediment requeria requalificacions de sòl 
en diversos àmbits del terme municipal, determinació de noves unitats d’actuació ajustades 
a la realitat, que es puguin executar amb viabilitat i permetessin obtenir equipaments, la 
imposició de mesures addicionals de protecció pel sòl no urbanitzable, etc. el què, en 
conseqüència, justificava i feia oportuna la revisió del planejament. 
 
Aquest procediment de revisió va seguir la següent tramitació: 
 

1er.- Elaboració d’un avanç de la revisió, document que té per objecte efectuar 
l’anàlisi, la diagnosi, i formular els criteris, objectius i solucions de planejament. 

 
2n.- Exposició pública de l’avanç durant un mínim de 30 dies (inserint-se el pertinent 
edicte d’informació pública al BOP i al DOGC, així com en un dels diaris de més 
circulació a la província). Durant aquest termini els particulars i entitats podran 
formular suggeriments i alternatives de planejament. 

 
3r.- Estudi, per part de l’equip redactor, dels suggeriments presentats. 

 
4rt.- Redacció del document de la revisió. 

 
5è.- Aprovació inicial de la revisió de les NNSS per part del Ple Municipal. 

 
6è.- Sol·licitud d’informes preceptius, comunicació a les Corporacions Locals 
limítrofes i obertura d’un nou període d’Informació pública del document de revisió 
aprovat inicialment per la Corporació. Durant el nou termini d’exposició pública de 
com a mínim 30 dies més, els particulars i entitats poden consultar el document i 
poden deduir les al·legacions que estimin pertinents. 

 
7è.- Estudi de les al·legacions presentades, les quals s’han d’informar 
individualitzadament. 

 
8è.- A la vista del resultat de la informació pública el projecte de revisió de les 
Normes pot ser aprovat provisionalment pel Ple Municipal, podent introduir-hi les 
modificacions pertinents. 

 
9è.- L’expedient administratiu complert i el projecte es presenten a la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona. 
10è.- Aprovació definitiva de la revisió de les NNSS per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona. 
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La revisió de les NNSS es va aprovar definitivament per la CUB el 31 de maig de 2000. Com 
a punt interessant per al objecte d’aquest projecte remarcar que es va preveure una zona, 
situada entre els carrers de la creueta, carrer Aragó i l’avinguda Generalitat, classificada de 
sòl urbà i qualificada de sistemes d’infraestructures de serveis mediambientals (clau B.2), on 
es va ubicar l’equipament públic de la deixalleria municipal de Navarcles.  
 
 
 

Figura 3.3.1: Plànol planejament del municipi de Navarcles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Llegenda: 
 
SISTEMES 
 
B      SISTEMES D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS 
  
B-2   Serveis mediambientals 
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En el document de normes urbanístiques de la revisió de les NNSS del municipi de Navarcles, 
en el capítol tercer del títol IV es regula l’ordenació dels sistemes d’infraestructures de serveis 
mediambientals (clau B2) i diu el següent: 
 
 “Art. 142.- Definició. 

El sistema d'infraestructures de serveis mediambientals comprèn les instal·lacions i els espais 
vinculats a l'estalvi energètic, mitjançant la reducció, la reutilització i el reciclatge dels residus 
líquids i sòlids, com també a la investigació i la divulgació d'aspectes relacionats amb la 
protecció del medi ambient i l'estalvi d'energia. 
 
Art. 143.- Titularitat. 
1.- El sòl qualificat de sistema d'infraestructures de serveis mediambientals serà de titularitat 
pública. 
 
Art. 144.- Règim general. 
En l'obtenció, la projecció, el finançament, la construcció, l'ús, l'explotació i la conservació dels 
serveis mediambientals s'observarà allò que disposen aquestes Normes i la legislació sectorial 
vigent, com també les corresponents disposicions urbanístiques i especials. 
 
Art. 145.- Condicions d'ús. 
1.- Ús dominant: Serveis tècnics i mediambientals per a l’establiment de la deixalleria 
municipal reglamentària per una població de 5000 habitants. 
2.- Usos compatibles: 
Només s'admeten com a usos compatibles aquells estrictament relacionats amb la protecció 
del medi ambient i els compatibles amb el servei de deixalleria municipal. 
 
Art. 146.- Condicions d'ordenació i edificació. 
Les condicions d'ordenació i edificació per als sistemes d'infraestructures de serveis 
mediambientals seran les següents: 
     a) El tipus d'ordenació serà el de volumetria específica amb un índex d'edificabilitat 

neta de 0,40 m² sostre/m² sòl. 
     b) L'alçada màxima reguladora serà la que exigeixi la instal·lació. 
     c) En qualsevol cas es prestarà especial atenció al tractament dels espais no edificats 

de la parcel·la.” 
 
 

3.4 PROJECTE CONSTRUCTIU 

 
3.4.1 MEMÒRIA 
 
La present memòria té per objecte descriure els treballs i les obres necessàries per a la 
construcció de la deixalleria del municipi de Navarcles. Per a la seva redacció s’ha tingut en 
compte la legislació vigent. 
 
La instal·lació està situada entre els carrers de la Creueta el carrer Montserrat i l’avinguda 
Generalitat, a la part sud de la localitat. La deixalleria es construirà annexada a una nau ja 
existent de titularitat municipal, on s’ubiquen els serveis de manteniment municipal. 
 
La superfície ocupada per la instal·lació és de 1.170 m2, amb un perímetre exterior de 142 
m. 
 
La construcció de la deixalleria forma part de la segona fase del Programa d’implantació de 
Deixalleries, dins del Programa Comarcal de Gestió de Residus Municipals del Bages, tot 
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adaptant les disposicions de la Llei 6/93, reguladora dels residus i altres disposicions 
dictades per la Junta de Residus, a la realitat territorial de la comarca i definint els criteris 
bàsics per a la seva implantació. 
 
La Llei 6/93 defineix la deixalleria com a centre de recepció i emmagatzematge selectius de 
residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària. Es a dir, una deixalleria té la 
finalitat de gestionar els residus municipals voluminosos i els especials. 
 
La implantació de les deixalleries es realitza com un servei al ciutadà que no sap que fer 
amb allò del que es vol despendre. Aquest servei implicarà la desaparició del servei de 
recollida de voluminosos que actualment realitza l’ajuntament de Navarcles. 
 
CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS 
En general aquesta instal·lació només admetrà els materials portants pels particulars i petits 
comerços, amb un valor acceptable de límit de descàrrega de 400 kg. Aquest límit podrà 
ésser ampliat a petites i mitjanes indústries (aquesta extensió del servei sol ser de 
pagament). Els residus d’origen industrial han de ser gestionats correctament pel productor 
del residu, segons les indicacions de la Junta de residus. 
 
La instal·lació s’ha dimensionat a partir del nombre de possibles usuaris així com de la 
superfície disponible per a l’emplaçament de contenidors i altres equipaments. 
 
Com es tracta d’una aportació no homogènia, i a més, amb un ampli ventall de materials, es 
fa necessari la col·locació de contenidors de diversos tipus i capacitats. Tot allò que l’usuari 
aporti a la deixalleria ha de poder-ho dipositar amb comoditat i permetre la posterior 
manipulació per part del personal encarregat del servei. 
 
La deixalleria de Navarcles es proveirà dels contenidors que s’especifiquen en la taula 
3.4.1.1. 
 

Taula 3.4.1.1: Contenidors de la deixalleria de Navarcles 

 
Tipus de 
contenidors 

Capacitat 
Núm. 
contenidors 

Núm. 
reserva 

Materials 

Banyera 
 

15 m3 6 1 
Pneumàtics/Ferralla/Runes/ 
Voluminosos/Fustes/Verds 

GGààbbiiaa  2,5 m3 4 1 
Aerosols/Pintures/Vernissos i 
Dissolvents/Cava 

IIggllúú  2,5 m3 4 1 
Llaunes/Plàstic Film/ 
Vidre de Cava 

IIggllúú  5 m3 5 1 
Plàstics: PET, 
PE,PVC/Paper/Tetrabrick 

BBiiddóó  400 l 2 1 Oli mineral 

BBiiddóó  200 l 2 1 Oli vegetal 

PPaalleettss  -- 2 0 Bateries/Fluorescents 

PPiilleess  50 l 1 0 Piles: botó, alcalines, salines 

 
 
La junta de residus subvenciona al 100% els següents contenidors: tres contenidors de 2,5 
m3 per a vidre, paper i llaunes; un contenidor gàbia de 2,5 m3 per a bateries; un bidó per a 
oli mineral de 400 l (inclou safata recuperadora); un bidó per a oli vegetal de 200 l (inclou 
safata recuperadora); un palet de fusta per a fluorescents; i un contenidor de piles de 50 l. 
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La distribució dels contenidors ha de ser funcional. Per això s’adjudicarà a cada material el 
contenidor més adient i es distribuirà seguint criteris d’afinitat entre materials i d’educació 
ambiental bàsica. Els residus especials tindran una caseta destinada per al seu 
emmagatzematge. També es disposarà d’un cobert per als residus oxidables que podrien 
ésser malmesos per la pluja. 
  
CARACTERÍSTIQUES DE DISSENY 
La instal·lació té una planta rectangular de 1.170 m2 de superfície total. Disposa de dos 
nivells per a poder operar correctament. El nivell superior, és l’àrea de descàrrega utilitzada 
pels usuaris. A més en aquest nivell es disposarà de l’oficina de control i recepció, el 
magatzem de residus especials i el cobert. El nivell inferior acollirà els contenidors tipus 
banyera i en ell tindran lloc les operacions de retirada dels contenidors. Amb aquesta 
configuració, l’usuari pot dipositar els materials als contenidors amb tota comoditat, alhora 
que des del nivell inferior el recuperador pot endur-se’n els contenidors sense problemes de 
maniobrabilitat. I cada nivell disposa de dos accessos: un d’entrada i un de sortida. 
 
La deixalleria disposarà de tres edificis: l’oficina de recepció, el magatzem de residus i el 
cobert. 
 
L’oficina de recepció es el punt d’informació i control de la instal·lació. Estarà dotat d’un 
despatx – sala d’espera de 20 m2, amb visibilitat de tota la instal·lació. Disposarà de dos 
serveis, un bany petit extern de 3 m2 amb wc i lavabo i un vestidor intern de 5 m2 amb wc, 
lavabo i dutxa per al personal de la deixalleria. 
 
El magatzem de residus especials es una construcció annexada a l’oficina de recepció que 
contindrà tots aquells residus qualificats com a especials. Tindrà una superfície de 20 m2 i 
disposarà d’un sistema de drenatge que meni tots els lixiviats cap a un dipòsit de recollida. 
 
El cobert es una zona porxada on es podran ubicar els materials oxidables o que es poden 
malmetre amb la pluja. Estarà annexat al magatzem d’especials i tindrà una superfície de 40 
m2. 
  
CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
El moviment de terres a cel obert es realitzarà mecànicament. Totes les terres d’excavació 
s’utilitzaran per als terraplenats, els quals seran realitzats en tongades de 20 cm com a 
màxim, humectades i piconades. 
 
L’obertura de rases es realitzarà amb maquinària petita amb diferents amplades de cullera, 
en funció de la tipologia i finalitat de cada element. Com la profunditat de les rases és petita 
no es preveu cap sistema d’estintolament. 
 
Els fonaments de les tanques perimetrals seran correguts, de formigó en massa H-150, 
confeccionat amb 300 kg/m3 de ciment Portland. Els fonaments de les sabates dels murs 
també seran correguts, de formigó en massa H-175 de consistència plàstica i mida màxima 
de l’àrid 20 mm, armat amb acer AEH-500. 
 
L’element bàsic estructural d’aquesta obra és el mur de contenció de terres que configura el 
moll entre les dues plataformes. Tindrà una alçada de 2,35 m i s’executarà amb formigó de 
consistència plàstica i mida màxima de l’àrid 20 mm. L’encofrat serà a dues cares per a 
deixar el formigó vist a la cara principal del mur. L’ intradós del mur es reomplirà amb 
material granular per tal de facilitar el drenatge de les possibles infiltracions d’aigua. 
 
 
El paviment de la plataforma inferior serà de formigó H-175 de 15 cm de gruix i malla 
electrosoldada de 30x30x4, sobre una base de tot-ú compactada de 20 cm de gruix. El 
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formigó serà de consistència tova i mida màxima de l’àrid 20 mm. No es formigonarà amb 
temperatures inferiors als 4 ºC i en temps plujós. Una vegada col·locat el formigó i abans del 
seu enduriment serà fratassat i endurit amb sorra de quars i serà quarterat en superfície 
amb tall de disc de dimensions màximes de 3 m. 
 
El paviment de la plataforma superior, destinada a l’accés per part dels usuaris amb vehicles 
lleugers, serà d’aglomerat asfàltic en calent tipus D-12 de 8 cm de gruix i granulat granític, 
amb un reg d’emprimació i un reg d’adherència. Es disposarà igualment una subbase de tot-
ú degudament compactada de 20 cm. 
 
Els edificis es construiran amb elements prefabricats, situats sobre soleres planes de 
formigó i al costat de les connexions previstes per al desguàs i els subministres d’aigua 
potable i electricitat. 
 
La deixalleria disposarà de les xarxes d’instal·lacions següents:  

- Xarxa de clavegueram. El drenatge superficial es realitza mitjançant embornals i 
reixes interceptores a cada porta d’accés. Aquests elements seran aptes per a 
suportar el pas de vehicles pesats (càrrega equivalent de 40 Tn). 

- Xarxa d’enllumenat. S’ha previst una columna central de 10 m d’alçada amb 4 
projectors VSAP 250 W i una columna de 6 m amb una llumenera de VSAP 150 
W a cadascuna de les entrades. 

 
La deixalleria disposarà de senyalització interior per indicar els sentits de circulació, així com 
els circuits d’aportació i els indicadors de cada contenidor. També es col·locarà en l’accés 
dels usuaris el rètol informatiu a on s’indiqui l’horari de funcionament així com els tipus de 
residus admesos. 
 
El tancament perimetral es realitzarà mitjançant una tanca de tipus mixt, de fàbrica de bloc 
de morter de ciment en la seva part inferior de 20 cm de gruix i 0,50 m d’alçària. La part 
superior estarà formada per una xarxa metàl·lica de 1,50 m d’alçària, de malla d’acer 
galvanitzat de doble torsió, plastificada de color verd, subjecta amb pals de 100 mm de 
diàmetre de fusta tractada col·locats cada 3 m.  
 

 
3.4.2 AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 
CAPÍTOL 1 - RAM DE TERRAIRE 
 
1001 M2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre 
camió. 
               1.170, 00 m2 x 91,63 pta/m2 = 107.207 pta 
 
1002 M3 Terraplenat i piconatge mecànic amb terres adequades, en tongades de 25 cm, 
com a màxim, amb una compactació del 95% PN. 

       1.210, 27 m3 x 129,79 pta/m3 = 157.081 pta 
 
1003 M3 Excavació per a rebaix, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega 
mecànica sobre camió. 

           566,77 m3 x 289,02 pta/m3 = 163.808 pta 
 
1004 M3 Transport interior de terres. 

           566,77 m3 x 236,00 pta/m3 = 133.758 pta 
 
TOTAL CAPÍTOL 1                     561.854 pta 
 



Minimització de la contaminació i l’impacte mediambiental: les deixalleries de la comarca del Bages.  

Cas pràctic: la deixalleria del municipi de Navarcles 

MARIANA ROMERO SALGUERO 

51 

CAPÍTOL 2 – SANEJAMENT 
 
2001 M3 Excavació de rases i pous d’1,50 m de fondària màxima, en terreny compacte, amb 
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. 

               56,50 m3 x 735,49 pta/m3 = 41.555 pta 
 
2002 U Desguàs d’aparell sanitari de tub de pvc, sèrie c de D 50 mm, fins a baixant, caixa o 
clavegueró. 

                      4,00 u x 1.519,36 pta/u = 6.077 pta 
 
2005 U Pericó sifònic per a tapa practicable, de 90x90 cm i 90 cm de fondària, amb paret de 
maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l’obra i lliscada 
interiorment, amb tapa superior de fosa D 80 cm en previsió de recollida de sorres i 
abocaments incontrolats. 

                2,00 u x 65.449,59 pta/u = 130.889 pta 
 
2006 M Clavegueró amb tub de formigó encadellat de 30 cm, rejuntat interiorment amb 
morter de ciment 1:4, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm i rebliment 
fins a mig tub argollat amb formigó de 200 kg/m3. 

              63,00 m x 2.968,00 pta/m = 186.984 pta 
 
2008 U Caixa embornal de 70x30x85 amb parets de 15 cm de gruix de formigó H-100, sobre 
solera de 10 cm de formigó H-100. 

                    8,00 u x 5.717,46 pta/u = 45.740 pta 
 
2009 U Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x380x40 mm i 45 kg de pes, 
col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l. 

                    8,00 u x 9.844,50 pta/u = 78.756 pta 
 
2010 U Construcció de reixa interceptora de formigó armat amb reixa foneria de 4 metres 
lineals. 

                  2,00 u x 48.684,30 pta/u = 97.369 pta 
 
2011 U Construcció de reixa interceptora de formigó armat amb reixa foneria de 5 metres 
lineals. 

                  1,00 u x 72.303,14 pta/u = 72.303 pta 
 
TOTAL CAPÍTOL 2                     659.683 pta 
 
 
CAPÍTOL 3 – PAVIMENTS I FORMIGONS 
 
3001 M3 Formació de calçada amb reompliment de caixa amb tot-ú amb capes de 20 cm al 
95% PM. 

        146,48 m3 x 1.449,28 pta/m3 = 212.291 pta 
 
3006 M2 Paviment asfàltic MBV tipus 12  amb capa de 12 cm de gruix, amb dues passades 
de 4+4 cm amb reg d’imprimació i reg d’adherència i àrid granític. 

        482,00 m2 x 1.200,00 pta/m2 = 578.400 pta 
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3007 M2 Paviment de formigó H-200 de consistència tova i grandària màxima de granulat de 
20 mm, escampat amb transport interior mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols 
de quars gris o de color, inclosa formació de juntes en superfícies inferiors als 15 m2, i malla 
electrosoldada de 30x30x4. 

     90,60 m2 x 11.157,00 pta/m2 = 1.010.824 pta 
 
TOTAL CAPÍTOL 3                  1.801.515 pta 
 
 
CAPÍTOL 4 – CONSTRUCCIÓ DE MURS 
 
4001 M3 Excavació de rases i pous d’1,00 m de fondària màxima, en terreny compacte, amb 
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. 

               56,50 m3 x 735,49 pta/m3 = 41.555 pta 
 
4003 M3 Formigó per a sabates de mur de contenció, H-175 de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. 

        77,40 m3 x 10.152,10 pta/m3 = 785.773 pta 
 
4004 M3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d’alçària com a màxim, H-175 de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot. 

        35,64 m3 x 10.772,91 pta/m3 = 383.947 pta 
 
4005 KG Acer AEH 500 S de límit elàstic 5100 kp/cm2 en barres corrugades, per a 
l’armadura de rases i pous. 

           1.555,73 kg x 120,27 pta/kg = 187.108 pta 
 
4006 KG Acer AEH 500 S de límit elàstic 5100 kp/cm2 en barres corrugades, per a 
l’armadura de murs de contenció, d’una alçària màxima de 3 m. 

           1.283,50 kg x 120,27 pta/kg = 154.367 pta 
 
4007 M2 Muntatge i desmuntatge d’encofrat a dues cares, una vista amb tauler fenòlic i una 
d’amagada amb plafó metàl·lic o similar, fins a una alçada de 2 m. 

        237,60 m2 x 1.950,00 pta/m2 = 463.320 pta 
 
TOTAL CAPÍTOL 4                  2.018.203 pta 
 
 
CAPÍTOL 5 – CONSTRUCCIÓ DE LA CASETA 
 
5001 M3 Excavació de rases i pous d’1,50 m de fondària màxima, en terreny compacte, amb 
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. 

               22,32 m3 x 875,56 pta/m3 = 19.542 pta 
 
5002 M3 Paret estructural de 14 cm de gruix, de maó calat de 29x14x5 cm R-150, d’una 
cara vista, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 L. 

        18,70 m3 x 33.190,27 pta/m3 = 620.658 pta 
 
5003 M2 Paredó de 7,5 de gruix, de totxana de 29x14x7,5 cm, per revestir, col·locada amb 
morter mixt 1:2:10, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 L. 

            31,50 m2 x 1.562,42 pta/m2 = 49.216 pta 
 
5004 M2 Sostre de biguetes de formigó precomprimit autorresistent d’intereix 90 cm, 
entrebigat d’encadellat ceràmic per rebre una solera o la coberta. 

          56,25 m2 x 2.991,98 pta/m2 = 168.299 pta 
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5005 M3 Cèrcols, amb formigó H-200 de consistència plàstica i grandària màxima de 
granulat 12 mm, abocat amb cubilot, inclou part proporcional d’encofrat i armadura segons 
detalls del projecte. 

            1,28 m3 x 41.332,04 pta/m3 = 52.905 pta 
 
5006 M Llinda de 29 cm d’amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, 
col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 L. 

                11,40 m x 5.307,77 pta/m = 60.509 pta 
 
5007 M2 Solera d’encadellat ceràmic de 50x20x30, col·locat amb pasta de ciment ràpid, 
recolzada sobre envanets de sostremort. 

            56,25 m2 x 1.380,95 pta/m2 = 77.678 pta 
 
5008 M2 Aïllament amb plaques de poliestirè extruït de densitat mínima 35 kg/m3 de 50 mm 
de gruix, amb cares llises i preparades amb encaix, col·locades sense adherir.  

               56,25 m2 x 818,12 pta/m2 = 46.019 pta 
 
5009 M2 Solera de formigó H-175 de resistència a la compressió de 4 cm de gruix amb 
malla electrosoldada de 200x200x5.  

          56,25 m2 x 1.786,95 pta/m2 = 100.516 pta 
 
5010 M2 Arrebossat mestrejat de parament vertical interior, a 3,00 m d’alçària, com a 
màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 L, deixat de 
regle. 

            55,30 m2 x 1.359,11 pta/m2 = 75.159 pta 
 
5011 M2 Arrebossat mestrejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d’alçària, com a 
màxim, amb formigonera de 165 L, amb acabat remolinat. 

        113,40 m2 x 1.473,18 pta/m2 = 167.059 pta 
 
5012 M2 Aplacat vertical o horitzontal amb placa de cartró - guix  de 13 mm de gruix, 
col·locada sobre perfileria d’acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. 

          53,25 m2 x 2.617,98 pta/m2 = 139.407 pta 
 
5013 M2 Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d’alçària, com a màxim, amb rajola 
de Valencia  tipus 2, de 25 peces/m2, com a màxim, col·locades amb morter adheriu. 

          55,30 m2 x 2.121,13 pta/m2 = 117.298 pta 
 
5014 M Escopidor de 15 cm d’amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb 
trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 
L. 

               11,40 m x 1.327,10 pta/m = 15.129 pta 
 
5015 M2 Coberta de planxa galvanitzada i precalada de 0,6 mm, col·locada sobre enllatat o 
encadellat, inclou peces de remat perimetral. 

          65,00 m2 x 3.552,98 pta/m2 = 230.944 pta 
 
 
5016 M2 Coberta de doble capa de planxa galvanitzada i precalada, amb aïllament de 
poliestirè extruït de densitat 35 kg/m3 de 50 mm de gruix al seu interior, sobre enllatat de 
fusta o encadellat, inclou peces de remat perimetral. 

          55,00 m2 x 7.947,45 pta/m2 = 437.110 pta 
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5017 M3 Esquadres de fusta tallades segons mides de projecte i tractades a l’autoclau amb 
impregnació de fungicides.  

          7,51 m3 x 65.449,59 pta/m3 = 491.526 pta 
 
5018 M2 Finestres i balconeres d’alumini lacat, col·locades sobre bastiment de base, amb 
una o més fulles batents, amb trencament de pont tèrmic, preparades per rebre vidre aïllant 
6+12+6 de qualitat 3. 

        12,00 m2 x 14.994,47 pta/m2 = 179.934 pta 

 
5019 M2 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 6 i 8 mm de gruix i cambra d’aire de 8 mm, 
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. 

            12,00 m2 x 6.102,00 pta/m2 = 73.224 pta 

 
5020 U Porta tallafocs metàl·lica RF-60 d’una fulla batent de 80x200 per pintar, inclosos 
mecanismes de penjar i tancament. 

                4,00 u x 34.594,78 pta/u = 138.379 pta 

 
5021 M2 Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar i de 35 mm de gruix, de cares 
llises i estructura interior de cartró, de 70 cm d’amplària i de 200 cm d’alçària. 

              1,68 m2 x 9.116,19 pta/m2 = 15.315 pta 

 
5022 M2 Pintura sobre paraments verticals i horitzontals, al plàstic llis, amb una capa 
segelladora i dues d’acabat. 

           166,65 m2 x 719,16 pta/m2 = 119.848 pta 

 
5023 M2 Pintat a l’esmalt sintètic sobre portes cegues de fusta, amb una capa prèvia de 
protector insecticida - fungicida, una segelladora i dues d’acabat. 

                  4,2 m2 x 1.569,04 pta/m2 = 6.590 pta 

 
5024 U Plat de dutxa de porcellana vitrificada, de 70x70 cm, de color blanc, tipus 2, col·locat 
sobre paviment. 

                      1,00 u x 9.036,79 pta/u = 9.037 pta 

 
5025 U Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, de 45 a 60 cm d’amplada, de color blanc, 
tipus 2, col·locat amb suports murals. 

                    2,00 u x 5.323,92 pta/u = 10.648 pta 

 
5026 U Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa de color blanc, 
col·locat sobre paviment i connectat a la xarxa d’evacuació. 

                  1,00 u x 16.986,06 pta/u = 16.986 pta 

 
5027 U Suport amb ròtula per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó 
cromat, tipus 2. 

                      1,00 u x 1.310,96 pta/u = 1.311 pta 
 

5028 U Aixeta automescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell 
sanitari, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de maniguets. 

                  2,00 u x 10.196,62 pta/u = 20.393 pta 

 
5029 U Subministrament i col·locació d’escalfador elèctric de 50 L instal·lat 

             1,00 u x 37.399,76 pta/u = 37.399,76 pta 

 
TOTAL CAPÍTOL 5                  3.498.039 pta 
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CAPÍTOL 6 – TANCA PERIMETRAL 
 
6001 M3 Excavació de rases i pous d’1,50 m de fondària màxima, en terreny compacte, amb 
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. 

             19,399 m3 x 735,49 pta/m3 = 14.268 pta 
 
6002 M2 Construcció de tanca exterior de 1,50 m d’alçària, amb malla galvanitzada de doble 
torsió de 2,2 mm d’espessor, plastificada de color verd, inclosos elements de suport de fusta 
de 10 cm de diàmetre, col·locats cada 3 m i tractats amb imprimació.  

        145,50 m2 x 1.859,00 pta/m2 = 270.485 pta 

 
6003 M Construcció de tanca d’alçada variable, de fàbrica de peces de formigó de 30x40x20 
cm de cara vista, color sorra i acabat vist, s’inclou acabat zenital. 

              97,00 m x 5.484,44 pta/m = 531.991 pta 

 
6007 U Porta metàl·lica corredissa sobre guia i rodes de 4x1,5 m, amb pany i clau.  

             3,00 u x 140.397,53 pta/u =  421.193 pta 

 
6008 U Porta metàl·lica corredissa sobre guia i rodes de 5x1,5 m, amb pany i clau.  

             1,00 u x 140.397,53 pta/u =  140.397 pta 

 
6010 M2 Pintat d’elements metàl·lics galvanitzats, a l’esmalt sintètic, amb dues capes 
d’imprimació antioxidant i dues d’acabat. 

        109,44 m2 x 1.351,52 pta/m2 = 147.910 pta 

 
TOTAL CAPÍTOL 6                  1.526.244 pta 
 
 
CAPÍTOL 7 – INSTAL·LACIONS 
 
7001 M3 Excavació de rases per a pas d’instal·lacions d’1,00 m de fondària màxima, en 
terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a les vores. 

             27,958 m3 x 735,49 pta/m3 = 20.563 pta 

 
7003 U Columna de xapa galvanitzada de 10 m d’alçada i 4 mm de gruix, completament 
instal·lada, sobre base de formigó. 

                  1,00 u x 65.449,59 pta/u = 65.450 pta 

 
7004 U Creueta hexagonal per a 4 projectors d’uralsa o semblant referència CRH, 
completament instal·lada. 

                  1,00 u x 48.530,00 pta/u = 48.530 pta 

 
7006 U Projector per a làmpada de VSAP de 250 W d’IEP o semblant de referència 70221, 
completament instal·lat, s’inclou la làmpada. 

                4,00 u x 47.775,00 pta/u = 191.100 pta 

 
7011 U Formació de pericó practicable de 40x40x70 cm, amb parets de formigó H-175, amb 
tapa i bastiment practicable de fosa dúctil de 40x40 cm, col·locada amb morter M-40/8. 

                  5,00 u x 14.000,00 pta/u = 70.000 pta 

 
7012 U Formació de caseta en façana per a la instal·lació del mòdul de comptatge. 

                  1,00 u x 25.000,00 pta/u = 25.000 pta 
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7037 U Vàlvula d’esfera desmuntable de PVC de D 25 per encolar el jimten o semblant, 
referència 52203, totalment instal·lada.  

                      2,00 u x 1.914,75 pta/u = 3.830 pta 

 
7038 U Boca de reg equipada incloent-hi clau de pas, totalment instal·lada. 

                  2,00 u x 14.023,00 pta/u = 28.046 pta 

 
7049 PA Instal·lació elèctrica soterrada pel subministrament de l’enllumenat general, i la 
instal·lació interior de la caseta, magatzem d’especials i cobert, s’inclou les llumeneres. 

          1,00 pa x 270.000,00 pta/pa = 270.000 pta 

 
7050 PA Instal·lació d’aigua soterrada pel subministrament de les boques de reg i la 
instal·lació interior de les edificacions. 

              1,00 pa x 64.000,00 pta/pa = 64.000 pta 

 
TOTAL CAPÍTOL 7                     786.519 pta 
 
 
CAPÍTOL 9 – VARIS 
 
9001 M3 D’esquadres de fusta tallades segons mides de projecte i tractades a autoclau amb 
imprimació de fungicides. 
                    0,98 m3 x 65.449,59 pta/m3 = 64.141 pta 
 
9002 U Peu de pilar de fusta amb platines 35x35 cm, d’acer galvanitzat de 5 mm, segons 
detall de projecte, ancorades sobre paviment de formigó. 
                          17,00 u x 3.552,98 pta/u = 60.401 pta 
 
9003 U Rètol de planxa doblada segons la tipologia d’imatge gràfica de les normes de 
senyalització vertical urbana de l’institut català per al desenvolupament del transport, de 
mides 140x24 amb suport galvanitzat a 290 cm d’alçada. 
                        2,00 u x 60.774,62 pta/u = 121.549 pta 
 
9004 U Plafons intercanviables de planxa galvanitzada i pintada al foc de 40x40 cm, amb la 
retolació indicativa de cada tipus d’abocament, i sobre pal de fusta. 
                        15,00 u x 7.012,46 pta/u = 105.187 pta 
 
9005 U Plafó exterior indicatiu de la deixalleria, de lamel·les d’alumini intercanviables amb 
suport de perfileria galvanitzada, i anagrama a decidir, de mides 200x150 cm. 
                          1,00 u x 65.449,59 pta/u = 65.450 pta 
 
9006 U Paperera per a penjar de planxa desplegada galvanitzada i suport de tub de D 60 
mm, ancorada amb un dau de formigó de 30x30x30 cm. 
                         4,00 u x  11.687,43 pta/u = 46.750 pta 
 
9007 U Subministra i col·locació de carro extintor de 50 kg de pols polivalent 
                          1,00 u x 42.074,73 pta/u = 42.075 pta 
 
9008 U Subministra i col·locació d’extintor de 6 kg de pols equivalent. 
                          2,00 u x 10.284,93 pta/u = 20.570 pta 
 
9009 M Platines collades al paviment d’acer galvanitzat sota contenidors de 400x1000x10 
mm. 
                      84,00 m x 2.524,48 pta/m = 212.056 pta 
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9010 M Capçat protector de murs de formigó amb perfil tipus UPN 300 galvanitzat i collat. 
                      69,80 m x 5.796,96 pta/m = 404.628 pta 
 
9011 U Peu de pilar de fusta de 35x35 cm sobre platines d’acer galvanitzat de 5 mm, segons 
detall de projecte, ancorades sobre paviment de formigó.  
                          28,00 u x 3.552,00 pta/u = 99.456 pta 
 
TOTAL CAPÍTOL 9                  1.242.263 pta 
 
 
CAPÍTOL 10 – CONTENIDORS 
 
10004 U Contenidor tipus banyera de 15 m3, de dimensions 5/6x2,3x1,3/1,2 m amb xapa 
d’acer de 4 mm a la part inferior i a la plataforma, xapa d’acer de 3 mm als laterals i a la part 
davantera. D’acer de qualitat ST-37 amb dues capes d’imprimació antioxidant i dues capes 
d’esmalt sintètic de color blanc. 
                      3,00 u x 296.470,44 pta/u = 889.411 pta 

 
10006 U Contenidor tipus gàbia de 2,5 m3, de dimensions 1,1x1,1x2,1 m amb xapa d’acer 
de 4 mm a la part inferior i a la plataforma, i xapa d’acer de 3 mm als laterals i a la part 
davantera. D’acer de qualitat ST-37 amb dues capes d’imprimació antioxidant i dues capes 
d’esmalt sintètic de color blanc i equipats amb rodes 
                          3,00 u x 29.600,00 pta/u = 88.800 pta 
 
10007 U Contenidor tipus  iglú de 5 m3, de dimensions 1,5x2,0x1,6 m amb xapa d’acer de 4 
mm a la part inferior i a la plataforma, xapa d’acer de 3 mm als laterals i a la part davantera. 
D’acer de qualitat ST-37 amb dues capes d’imprimació antioxidant i dues capes d’esmalt 
sintètic de color blanc i equipats amb rodes. 
                      3,00 u x 229.572,00 pta/u = 688.716 pta 
 
TOTAL CAPÍTOL 10                  1.666.927 pta 
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RESUM DE PRESSUPOST 

 
    DEIXALLERIA DE NAVARCLES 

  
CAPÍTOL 1   RAM DE TERRAIRE 561.854 pta 
CAPÍTOL 2   SANEJAMENT 659.683 pta 
CAPÍTOL 3   PAVIMENTS I FORMIGONS 1.801.515 pta 
CAPÍTOL 4   CONSTRUCCIÓ DE MURS 2.018.203 pta 
CAPÍTOL 5   CONSTRUCCIÓ CASETA 3.498.039 pta 
CAPÍTOL 6   TANCA 1.526.244 pta 
CAPÍTOL 7    INSTAL·LACIONS VÀRIES 786.519 pta 
CAPÍTOL 8    AJARDINAMENT 0 pta 
CAPÍTOL 9    VARIS 1.242.263 pta 
CAPÍTOL 10  CONTENIDORS 1.666.927 pta 
  
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 13.761.247 pta 
  
DESPESES GENERALS (13%) 1.788.962 pta 
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 825.675 pta 
TOTAL PARCIAL 16.375.884 pta 
IVA (16%) 2.620.141 pta 

 
PRESSUPOST  PER CONTRACTA 

 
18.996.025 

 
 
El 13% corresponent a les despeses generals compren: 
 
 

 Programa de seguretat i salut de la deixalleria. 

 3% sobre el pressupost d’execució de contracta, en concepte de gestió i 
direcció d’obra que abonarà el contractista a favor del Consell Comarcal del 
Bages. 

 2% sobre el pressupost d’execució material, en concepte de control de 
qualitat. 

 Honoraris de redacció de projecte executiu de la deixalleria. 
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3.4.3 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: FOTOGRAFIES I PLÀNOLS 
 
FOTOGRAFIES DEIXALLERIA 
 
 
Vista plataforma superior. Accés usuaris.       Vista plataforma inferior. Càrrega camions. 

       
 
Vista conjunt d’edificis  .      Vista edifici d’oficines. 

       
 
Vista magatzem residus especials.            Vista del cobert. 
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Vista senyalització vertical interior. 

        
 
 
Vista rètol accés deixalleria. 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
PLÀNOLS DEIXALLERIA: situació, emplaçament, topogràfic, planta distribució, planta cotes 
i superfícies, planta cotes d’explanació, secció transversal, xarxa de clavegueram, 
instal·lació elèctrica, esquema unifilar, instal·lació d’aigua, esquema d’instal·lació d’aigua, 
detalls constructius I, detalls constructius II, detall mur i tanca i detalls edificis. 
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4   CONCLUSIONS 
 
Les conclusions bàsicament són un reflexa de la realitat, comparant que teníem a l’any 1996 
quan va començar tot el procés per poder construir l’equipament públic de la deixalleria i que 
tenim ara a l’any 2011.  
 
A l’any 1996 no hi havia cap deixalleria construïda a la comarca del Bages i en aquests 
moments la comarca compta amb el servei de 15 deixalleries, les 13 previstes en el 
programa d’implantació i dues més construïdes a l’any 2005 i 2008 ( situades als municipis 
de Castellbell i el Vilar i Sant Salvador de Guardiola). A l’any 2007 es va iniciar també el 
servei de deixalleria mòbil, aquest servei va començar al municipi de Manresa amb una 
deixalleria mòbil i es va implantar a la resta de municipis a l’any 2009 amb dues més. El 
servei de deixalleria mòbil es fa de forma ambulatòria i s’ha implantat per apropar-se més al 
ciutadà, se situa cada dia en un barri diferent de Manresa (intentant coincidir en els dies de 
mercat) i en la resta de municipis es fa coincidir també amb fires i mercats (un o dos cops al 
mes). A les deixalleries mòbils no es poden portar tots els residus que s’admeten a les fixes, 
només es poden portar els següents: piles, fluorescents, bombetes, radiografies, tòners, olis 
vegetals, olis minerals, medicaments, roba, pintures i vernissos, coles i dissolvents, àcids i 
bases, bateries, ferralla, petits electrodomèstics, esprais i CD/DVD. 
 

                 
 
Analitzant l’indicador d’eficiència de la deixalleria que es va proposar en el document de 
l’Auditoria Ambiental Municipal de Navarcles, a l’any 1997 era del 0% ja que no existia i ara 
és al voltant del 50%, tot i que està lluny del percentatge desitjable que era del 100%. De 
totes les deixalleries de la comarca la única que està al voltant del percentatge del 100% és 
la deixalleria del municipi de Manresa, que segons fonts del Consorci del Bages per a la 
gestió de residus hi ha un estudi - proposta per construir una altra deixalleria a Manresa 
ubicada en un altre zona de la ciutat. La resta de deixalleries de moment són suficients per 
cobrir la demanda dels ciutadans. 
 
Analitzant l’indicador de recollida selectiva, a l’any 1997 estava al voltant del 4,4 % i ara està 
al voltant del 40%, tot i que el percentatge desitjable seria al voltant del 50%. Segons fonts 
del Consorci del Bages per a la gestió de residus serà molt difícil arribar al percentatge 
desitjable. 
 
Analitzant l’indicador de producció de residus ha variat molt poc, no s’ha arribat al 
percentatge desitjable que era 1 kg/habitant/dia. Tenint en compte la teoria de les quatre 
erres (reducció, reutilització, reciclatge i recuperació), no sembla que anem per bon camí, ja 
que en la gestió dels residus el més important és reduir, i la reducció de generació de 
residus va molt a poc a poc. 
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Pel que fa a l’A21L del municipi de Navarcles, només es va fer l’Auditoria Ambiental 
Municipal quedant pendent la tercera fase del procés: la planificació cap a la sostenibilitat. 
Per tant no s’han elaborat els Programes de promoció econòmica i de cohesió social i 
tampoc s’ha creat l’oficina Agenda 21 Local, i com a conseqüència no s’ha pogut fer el 
seguiment i avaluació dinàmica del procés i dels indicadors de sostenibilitat, ni el seguiment 
de la implicació dels agents socials socioeconòmics, ni tampoc la promoció de bones 
pràctiques i procediments. 
 
El Consell  de medi ambient de Navarcles que es va crear per l’elaboració de l’Auditoria 
Ambiental Municipal va editar un butlletí com a mitjà de comunicació mediambiental 
anomenat Navarcles Saludable i Sostenible que va néixer al desembre del 1997 amb la 
publicació del número 1 i l’última publicació es fa fer al desembre de 2002 amb el número 8. 
Des d’aquesta data el consell de medi ambient de Navarcles no ha tornat a fer cap més 
acció.   
 
Respecte a la gestió econòmica de les deixalleries hi ha, a l’igual que d’altres aspectes de la 
gestió pública, una mancança gairebé total de previsió. Aspectes com centres de costos, 
amortitzacions, punts de retorn i fiscalitat estan pensades amb polítiques divulgatives i no 
econòmiques. Només es justifica en clau de servei públic, essent en el cas de les 
deixalleries un benefici mediambiental. 
 
Per finalitzar entenc que tot i que el terme de desenvolupament sostenible està molt de 
moda i que s’ha fet un llarg camí per aconseguir tenir un mon més sostenible, sembla que 
ens queda molta feina per fer ja que la societat ha de canviar els valors, les conductes i els 
estils de vida, i aquesta no és una feina fàcil ja que els especialistes diuen que com a mínim 
hauran de passar 20 anys per aconseguir-ho. Un tema que és també molt important és 
l’educació que s’ha d’entendre com un reflexa de la societat i per aconseguir-ho es necessita 
l’ implicació dels governs, agents nacionals i locals. 
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