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LA DEIXALLERIA -INSTAL·LACIÓ DE GESTIÓ PREVENTIVA I
RECUPERADORA DE RESIDUS I CENTRE PERMANENT D’EDUCACIÓ

AMBIENTAL.

1.- CONSIDERACIONS PRÈVIES

L’experiència RESIDU MÍNIM, es desenvolupa a partir de la signatura d’un Conveni de
col·laboració entre la Junta de Residus, els ajuntaments de Molins, Torrelles i Sant
Cugat del Vallès i la nostra entitat CEPA ecologista. Aquest model de sistema de
recollida selectiva integral de deixalles en origen, es desenvolupa també a més de 40
municipis catalans; als municipis de la Mancomunitat Inter-Comarcal del Penedès-
Garraf, a Castellbisbal, Papiol, Pallejà i Montcada i Reixac.

En el temps d’aplicació del RM hem intervingut en el model i disseny de les deixalleries,
i dels criteris de gestió i funcionament, així com en el diagrama de fluxos dels
materials, el manual d’explotació i la formació dels treballadors i posteriorment el
seguiment i avaluació permanent i la gestió actual de tres deixalleries municipals a
Molins de Rei, Pallejà i el Papiol.

Les deixalleries que segueixen els criteris de gestió de Residu Mínim, han obtingut dels
millors resultats de participació ciutadana de Catalunya, de recuperació dels materials i de
recollida dels residus especials d’origen domèstic importants i amb uns resultats que
aconsegueixen un mínim rebuig1.

També els costos de funcionament són dels més baixos. Parteix d’uns condicionants que
ho afavoreixen; una bona ubicació al casc urbà de la població, un disseny arquitectònic
que prioritza els espais coberts i tancats, uns criteris de gestió que asseguren un mínim
rebuig, una formació adequada dels operaris, una campanya intensiva d’educació
ambiental, que tot plegat fa que operi com un Centre de Recuperació de Residus i
no un centre de transferència de residus cap a l’ abocador2.

                                                
1 Veieu gràfiques a l’annex 1
2 Vegeu resultats i taules comparatives de diverses deixalleires metripolitanes
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2.- OBJECTIUS D’UNA DEIXALLERIA PREVENTIVA I RECUPERADORA.

Ä Recollir el màxim de materials de les deixalles: que es puguin reutilitzar,
recuperar i tractar específicament (els REPQ).

Ä Recollir al màxim els residus especials d’origen domèstic: Recepció,
classificació i emmagatzematge adequat dels residus especials que aporten els
usuaris particulars i garantir una gestió que redueixi els riscos i impactes
ambientals que ocasionen aquests productes.

Ä Garantir una gestió preventiva: que eviti impactes ambientals dels residus,
assegurant que funcioni com un Centre de Recuperació de Residus i no un
simple centre de transferència de residus a l’abocador.

4 Assegurar una gestió transparent i coherent: de recuperació màxima
dels materials, garantir una sortida i recuperació ambientalment correcta dels
diferents materials de les deixalles.

 
4 Afavorir que la gestió sigui el més propera a una gestió pública: cal

assegurar una gestió correcta i preventiva. Molts cops la gestió privada marxa
del control públic.

4 Afavorir la intervenció de col·lectius socials: amb una gestió preventiva i
que doni llocs de treballs a persones del municipi.

 
4 Garantir un funcionament que eviti incidents o accidents, o riscos als veïns, als

treballadors i a l’entorn.
 

4 Definir uns horaris d’obertura del centre que facilitin la participació dels usuaris
particulars i els comerciants.

4 Realitzar un seguiment de la participació, de les sortides i destinacions dels
materials.

Ä Donar un tracte al públic adequat a un servei públic: d’informació,
sensibilització i incentivador de la participació.

4 Informar i sensibilitzar a la població sobre els problemes ambientals que
ocasionen l’augment de deixalles en quantitat i toxicitat, i influir així en la
participació per recuperar al màxim de materials de les deixalles i segregar
els especials.

4 Informar i sensibilitzar a la població i als usuaris de pràctiques per reduir els
residus innecessaris o problemàtics pel medi ambient, com els envasos i
embolcalls d’un sol ús, els productes especials, informant de possibles
substituts i alternatives, que operi a la pràctica quotidiana com a centre
d’educació ambiental permanent.

4 Es important retornar als ciutadans/es periòdicament la informació
dels resultats de la seva participació i la seva evolució. És important que
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la societat, les associacions puguin fer un seguiment i intervenir en la marxa de
la deixalleria.

Ä El disseny, mobiliari i horaris de la deixalleria cal que s’orientin especialment pels
usuaris particulars.

 

Ä Fer una avaluació permanent del funcionament i dels resultats, per millorar i
corregir, entre l’explotador, els operaris i l’ajuntament.

3.- FACTORS QUE CONDICIONEN UNS BONS RESULTATS DE GESTIÓ I
PARTICIPACIÓ

Ä Una ubicació propera als nuclis de població. Una bona ubicació és fonamental per
assolir els objectius plantejats i aconseguir una bona participació ciutadana.. Una
deixalleria que estigui allunyada del nucli urbà difícilment aconseguirà uns bons
nivells de participació, de recuperació de materials i de recollida dels residus
especials importants. També es important afavorir que els usuaris puguin participar
duent els seus materials a peu, tot passejant, comprant o fent tasques al poble.
S’ha de considerar com un equipament ambiental necessari.

4 en zones cèntriques i accessibles als nuclis urbans
4 promoure amb més èmfasi les deixalleries de barri o dins o properes a

mercats municipals o zones comercials

Ä Una campanya prèvia i amplia d’informació i sensibilització ciutadana (fent èmfasi
especialment per recollir els residus especials). Cal aconseguir una acceptació i
complicitat social: Cal que operin com a centre d’educació ambiental

Ä Recollir un ventall ampli de materials , no limitar-se als materials mínims de les
Normes Tècniques.

Ä Un disseny arquitectònic que prioritzi els espais coberts i tancats per realitzar les
operacions en condicions per classificar el màxim de materials, protegir i
emmagatzemar en condicions i desballestar els voluminosos en condicions, per tal
d’aprofitar-los al màxim. L’espai per emmagatzemar els residus especials tancat,
per assegurar les condicions imprescindibles de seguretat.

Ä Una gestió dels materials que asseguri una màxima reutilització i recuperació, i un
mínim de rebuig. Seguir un manual d’explotació detallat amb totes les operacions.
És important realitzar tasques de formació prèvia als operaris.

Ä Gestió de l’entrda d’usuaris: establir condicions, tarifes i limitacions a l’entrada dels
usuaris no domèstics.

Ä Cal garantir una destinació de màxima reutilizació i recuparció dels materials: cal
tenir cura dels recupeadors, drapaires i empreses que s’enduen els materials, cal
cercar i garantir una destinació correcta ambientalment.
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Ä Un tracte als usuaris d’informació ambiental, incentivador i sensibilitzador.

Ä Incentius fiscals com desgravacions o bonificacions: pels usuaris més participatius.

Ä Incorporar elements d’informació ambiental: en la retolació de la deixalleria,
plafons, exposicions i

Ä Realitzar activitats periòdiques d’educació ambiental: visites escolars, guiades a
entitats, jornades d’intercanvi objectes de segona ma, actes de lliurament de
premis als millors usuaris, etc...

3.1.- UNA UBICACIÓ DINS DEL CASC URBÀ

Una bona ubicació és fonamental per assolir els objectius plantejats. Una deixalleria
que estigui allunyada del nucli urbà difícilment aconseguirà uns bons nivells de
participació, de recuperació de materials i de recollida dels residus especials
importants.

L’experiència de les deixalleries que actualment funcionen demostra clarament
aquestes afirmacions: hi ha una relació clara i directa entre la proximitat de la
deixalleria, la participació d’usuaris i  la recollida de residus especials. Una deixalleria
allunyada s’utilitza sobretot per dur-hi residus voluminosos i runes, materials que es
generen en grans quantitats, i minva l’aportació d’altres materials recuperables i
sobretot els productes especials (aerosols, pintures, fluorescents, pesticides,  etc).
Aquests materials no es produeixen en grans quantitats (un 1% en pes), i que poca
gent farà el viatge per aquests productes.

Per aquests motius la millor ubicació és dins del tramat urbà del municipi, en un espai
de fàcil accés i que permeti amb facilitat les operacions d’entrada i sortida dels usuaris
i recuperadors o transportistes. També es important afavorir que els usuaris puguin
participar duent els seus materials a peu, tot passejant, comprant o fent tasques al
poble.

Alguns municipis tenen reticències ubicar les deixalleries al centre, per evitar protestes
dels veïns, per què els terrenys són més cars, etc. Les avantatges ambientals, que no
ocasionen molèsties al ciutadà i te les avantatges de la proximitat, i a més es un
equipament públic més al servei dels ciutadans.
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Alguns municipis grans demanen finançament a la Junta de Residus per instal·lar una
segona deixalleria, o be per deixalleries de barri, deixalleries ubicades a mercats
municipals o properes a centres comercials 3 o deixalleries mòbils.

Punt Verd al centre comercial de Castellbisbal

                                                
3 En disposen els municipis de Castellbisbal i Molins de Rei.
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3.2.- Criteris generals del model i disseny de la deixalleria

La Deixalleria no hauria de ser un simple centre de transferència i s’ha de dissenyar
com un centre de recuperació de residus i de canalització dels residus
especials. La deixalleria ha de permetre realitzar en condicions algunes operacions de
restauració, de premsat, de desballestament, de magatzematge,etc. per assolir els
objectius de recuperació abans esmentats.

És especialment important la funció de la Deixalleria com a canalitzadora de la màxima
quantitat de productes especials d’origen domèstic , per evitar els greus impactes
ambientals i sanitaris quan aquests poden ocasionar si s’aboquen o, especialment,
quan s’incineren.

Perquè a la pràctica no sigui un pur centre de transferència des d’on la majoria dels
materials vagin a parar al abocador, amb els impactes ambientals, malbaratament de
recursos i costos econòmics que implica aquest tipus de gestió, i perquè la deixalleria
pugui realitzar totes les operacions que fan possible una recuperació màxima, el
disseny de la instal·lació i la distribució dels espais és especialment important..

Un aspecte essencial del disseny de la deixalleria, es que s’integri urbanísticament a la
zona on estigui ubicada i s’incorpori com un equipament o un edifici municipal més
integrat al paisatge. Es important procurar que no sigui un disseny dur, que incorpori
elements de jardineria o vegetació.

La majoria de deixalleries s’estan construint “clòniques” inspirades en el model francès,
obres de formigó, on l’espai majoritari són les rampes i molls de descàrrega per
col·locar unes grans banyeres, amb grans costos en aquests tipus de contenidors i en
el moviment de terres i cost del formigó. Aquest model respon més a una deixalleria
dirigida bàsicament als industrials que no pas als veïns. Aquesta concepció del disseny
dificulta les operacions necessàries per a que funcioni com a centre de recuperació. Els
resultats doncs parlen per ells mateixos, alts índexs de rebuig, com els voluminosos,
els aparells d’electrònica, els plàstics barrejats, etc. i uns alts costos d’explotació.

Les Normes tècniques de deixalleries haurien de recomanar un disseny que afavoreixi
tots els aspectes esmentats i no condicionar uns dissenys predeterminats dels models
“clònics”, ja que molts ajuntaments sense informació han aplicat mimèticament
aquests dissenys.

En el disseny arquitectònic apostem per dedicar més atenció als espais tancats o
coberts, on es realitzaran les  diferents operacions de desballestament i restauració de
voluminosos, premsat i magatzematge de diversos materials com plàstics, cartró,
llaunes, etc., per afavorir la màxima recuperació i al mínim cost. Els diferents  materials
tenen més valor econòmic al comercialitzar-los i es recuperen amb més facilitat, si
estan segregats i alguns premsats,  també es redueix l’abocament i el cost que
representa.

El disseny constructiu , el mobiliari i la gestió del centre han d’afavorir també una
segregació màxima dels materials per part dels usuaris, així es facilita la tasca de
triatge als operaris i permet una millor sortida de recuperació i comercialització. El
exemple més clar és el dels plàstics, barrejats no tenen valor i representen costos de
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triatge, segregats facilites la tasca de selecció i amb un ingrés superior per la
deixalleria.

Un aspecte també important del disseny es el d’oferir als usuaris la possibilitat
d’aportar el màxim de tipologies de residus, recuperables i especials, en les deixalleries
RESIDU MÍNIM se’n fan uns 60, posteriorment els detallarem.

3.3.- TIPOLOGIA I CLASSIFICACIÓ DELS MATERIALS QUE
S’ACCEPTEN

S’ofereix l’opció de segregar i recuperar un ventall ampli de materials de les deixalles, i
sobretot dels residus especials d’origen domiciliari.

Considerem, com marca la Llei Reguladora de Residus, la importància de canalitzar al
màxim de residus especials del flux habitual de recollida i tractament de residus
municipals.

Doncs en les deixalleries Residu Mínim es recullen un ventall ampli d’aquests productes
superior als mínims recomanats per Les normes tècniques de deixalleries de la Junta
de Residus.

Es fan quatre grans agrupacions i identificacions dels materials:

Verd fosc Materials reutilitzables
Verd clar Materials recuperables (total o parcial)
Groc Envasos que cal reduir: els envasos d’un sol ús
Vermell Materials especials (perillosos i/o problemàtics pel

medi ambient i la salut)
Gris Rebuig

Aquesta classificació es fonamenta en els criteris de destinació, composició  i/o
aprofitament d’aquests materials, tant per les tasques pedagògiques com per les dels
resultats de reducció de residus , aquesta classificació es molt útil.
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MATERIALS REUTILITZABLES / RECUPERABLES

MATERIALS
REUTILITZABLES

CLASSIFICACIÓ OPERACIONS/DESTINACIÓ

ROBA
CALÇAT

q Roba neta
q Calçat en bon estat

q Triatge, segona ma, i draps
industrials

PA SEC q Tot tipus pa sec q Per animals

VOLUMINOSOS EN
BON ESTAT

q Electrodomèstic
q Mobles
q Aparells electrònica
q Aparells informàtica
q Andròmines diverses

q Classificació/restauració
q Venda segona ma
q Aportació a països necessitats

OFIMÂTICA q Toners
q Disquets cd

q Reompliment i comercialtzació
q Desgravació i comercialització

AMPOLLES DE
VIDRE
REUTILITZABLES

q Ampolles de cava
q Ampolles de vi

q Rentat
q Venda a envasadores

MATERIALS
RECUPERABLES

CLASSIFICACIÓ OPERACIONS/DESTINACIÓ

PLÀSTICS
q Envasos: pvc, pet, pe,

plàstic film (net)
q Porexpan
q Envasos de pp i ps

q Classificació, premsat i reciclatge
q Triturat i reciclatge

VIDRE
q Ampolles de vidre

transparent
q Ampolles de vidre color
q Vidre pla transparent
q Vidre pla color, armat,

antixoc,etc.
q Miralls

q Classificació, trituració, neteja i
reciclatge

 

 

q Trituració i aplicacions mecàniques

PAPER q Tot tipus de paper
q Excepte fax, plastificats i

mixtes

q Classificació premsat
magatzematge

q  Reciclatge
CARTRÒ q Tot tipus de cartrò sense

plàstics
q Classificació, premsat

magatzematge i reciclatge
LLAUNES q Llaunes fèrriques

 

q Llaunes d’alumini

q Classificació, trituració i fundició
q Classificació/fundició

BRICS q Tot tipus nets q Reciclatge cartró
OLI VEGETAL q Tot tipus d’oli de cuina q Destilació



CEPA: Curs de formació- La gestió preventiva de les deixalleries gironines- El model residu Mínim - 9 -  -

9

q Fabricació sabó, cosmètics o
biocombustibles

RADIOGRAFIES q Tot tipus i pel·licules q Recuperació de la plata
ESPORGA q Troncs, fullaraca, branques,

gespa, etc
q Trituració
q  compostatge

METALLS q Tot tipus: coure, plom,
alumini, estany, llautó, etc

q Triatge i fundició

FERRALLA I
XAPATGE

q Tot tipus q Triatge, trituració i fundició

VOLUMINOSOS NO
RESTAURABLES

q Electrodomèstic
q Mobles
q Andròmines diverses

q Desballestament
q Recuperació
q La part no recuperable rebuig

FUSTES q Fusta natural
q Fusta tractada
q Fusta melamina, fòrmica,

etc

q Trituració
q Fabricació.aglomerats
q Combustible

CABLES ELÈCTRICS Tot tipus q Separació plàstic
q Recuperació coure

RUNA
q Neta sense plàstics ni

altres objectes   
q Transport fins al diposit de runes

autoritzat

APARELLS
D’ELECTRÒNICA

q Televisors
q Ràdios, cadenes
q Altres

q Desballestament
q Recuperació de peces i circuits
q Rebuig

APARELLS
D’INFORMÀTICA/
OFICINA

q Ordinadors, faxos,
impresosres

q Fotocòpiadores
q Màquin.escriure
q Disquets / cds

q Desballestament
q Recup. Segona ma
q Recuprració peces i circuits
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 RESIDUS ESPECIALS/ PERILLOSOS PEL MEDI AMBIENT

MATERIAL CLASSIFICACIÓ DESTINACIÓ
PILES q Piles botó

q Altres piles i acumuladors

q Classificació
q Destilació/i recuperació
q Classificació/ trituració i

recuperació
FLUORESCVENTS q Fluorescents

q Baix consum
q Destilació
q Recuperació mercuri i altres

MERCURIALS q Termòmetres, baròmetres.. q El mateix
BATERIES q Tot tipus q Recuperació plom i trectament àcid
NEVERES q Neveres, congeladors i

aparells amb cfc
q Retirada/ recup. Cfcs
q Recuperació dels plàstics i metalls

PNEUMÀTICS q Tot tipus sense llàntia q Trituració i
recuperació/abocament  i/o
incineració

TÒNERS
q Tòners de fotocòpiadora
q Cartutxos imrpesora/faxos
q Cintes màquines

q Reompliment
q Comercialització
q Tractament específic dels no

reutilitzables

OLI MINERAL
q Net sense altres

substàncies
q Destilació i reciclatge
q Fabricació de base d’olis minerals

DISSOLVENTS
q DISSOLVENTS: Antiòxid

líquid, aiguarràs, lubricants,
dissolvents desengrassants
i de neteja, white esperit,
trementina, benzens i
derivats, glicols, acetones,
dissolvents halogenats, i
altres

q DISSOLVENTS
COMBUSTIBLES: petroli,
gas-oil, alcohols, altres

q Classificació
q Destilació del dissolvent

aprofitable
q Recuperació
q Incineració dels llods

q Dissolvent brut incineració

PINTURES AMB
DISSOLVENT

PINTURES AL
AIGUA

q TOT TIPUS: plàstiques,
antihumitat, minis, etc

q Acrílique s, naturals, etc

q Classificació
q Recuperació de les que contiguin

dissolvent
q Tractament d’incineració de les

altres
q Incineració
Recuperació d’alguns envasos

COLES I
ADHESIUS

q Tot tipus: araldhid,
d’impacte, resines,
polieuretà, silicona, típex,
coles de fuster, imedio, etc

q Classificació
q Tractament d’incineració
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CERES I BETUMS q TOT TIPUS: ceres de
cotxe, mobles, sabates, etc

q Classificació
q Tractament d’incineració

PRODUCTES
ÀCIDS DE
NETEJA I
ALTRES

q Salfuman,(àcid clorhídric),
àcid sulfúric, desincrustans
del wc, neteja metalls,
fustes, àcids clorídric i
acètic, etc

q Identificació
q Classificació
q Tractament abocament
q Recuperació  envasos

PRODUCTES
BÀSICS O
ALCALINS DE
NETEJA I
ALTRES

q Amoníac, lleixius, sosa
càustica, productes amb
sosa, àcid fosfòric,
llevataques, desengreixants,
dessenbosadors, neteja
forns-amb sec, WC,
blanquejants, neteja
catifes,  etc

q EL MATEIX

PRODUCTES
COMBURENTS

q Herbicides amb clorat
sòdic, aigua oxigenada,
desinfectants piscina ,
altres productes amb clor,
peròxids, catalitzadors,
adobs amb nítrics i nitrats,
altres

q EL MATEIX I/O INCINERACIÓ

PRODUCTES
COTXE

q Anticongelants, líquids de
fre, altres

q Classificació
q Incineració

COSMÈTICS q Laques, cremes,
desodorants, etc

q Classificació i
q Incineració

AEROSOLS q TOT TIPUS: d’alimentació,
pesticides, pintura, neteja,
cosmètica, altres

q Extracció gas
q Recuperació del gas pentà i butà i

incineració del cfc i el hcfc
q Recuperació del envàs

PESTICIDES/FITO
SANITARIS

q TOT TIPUS: plagues, adobs
(sense nitrats), herbicides
(sense clorat sòdic),
insecticides, matapuces,
altres

q Identificació
q Classificació
q Tractament incineració

NO
IDENTIFICATS

q Qualsevol que no estigui
identificat o etiquetat, i no
se sàpiga l’ús del producte

q Identificació, classificació
q Tractament

O incineració

LÍQUIDS DE
FOTOGRAFÍA

q Revelat (base)
q Fixador (àcid)
q Blanquejant (àcid)

q Identificació, classificació i
recuperació de la plata

q Tractament i rebuig
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LLAUNES D’OLI
MINERAL q Tot tipus

q Classificació
q Descontaminació
q Recuperació del envàs

LÍQUIDS DE
LAVORATORI
ESCOLAR

q Tot tipus: àcids,
dissolucions de metalls
pesants, dissolvents, etc

q Identificació
q Classificació
q Tractament i rebuig
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3.4.- CRITERIS DE GESTIÓ D’ALGUNS MATERIALS

La forma de dipositar i lliurar els materials pot permetre els objectius abans esmentats,
de recuperació màxima i de mínim rebuig, posem alguns exemples.

Materials recuperables
 

Ä Els plàstics : doncs cal segregar-los en diferents tipologies (PEBD, PEAD-film, PP-
Ps, PET, PVC i EPS-porexpan), segons la seva composició i la possibilitat de
reciclar-los i seguir les prescripcions dels recuperadors de segregar-los
correctament i de lliurar-los premsats. Els plàstics barrejats els recicladors no els
volen assumir, però si els mateixos usuaris els classifiquen, es premsa a la
deixalleria (disminueix el cost del transport) i s’emmagatzemen en les quantitats
mínimes perquè el recuperador els reculli o la Planta de Triatge que correspongui a
la deixalleria.

Cal un cobert per posar els contenidors o gàbies dels diferents plàstics, perquè no
es deteriorin amb les inclemències del temps..

Amb l’aplicació de la LERE i del conveni del SIG, si la deixalleria segrega i premsa
envasos, es pot ingressar els imports de recollida i de lliurament a recuperador
autoritzat o a la Planta de Triatge que li pot abonar un import per cada quilo
d’envàs premsat i embalat. S’estalvia volum, costos i impactes de transport i la
posterior tria en plantes de triatge, cal doncs espai per magatzemar i per situar una
premsa.

Ä Les llaunes : classificar en fèrriques i alumini els propis usuaris, així es poden
lliurar segregades a les diferents empreses de fundició i el pagament per quilo es
superior, o be a les plantes de triatge amb una bonificació per la separació.

Ä L’esporga : es pot triturar, així poder disminuir transport i els seus costos (això si
la deixalleria està molt allunyada de la planta de compostatge).

Ä El vidre: el vidre si es separa en transparent i en color, i el pla transparent dels
altres tipus. Així es podrà fabricar vidre transparent de vidre recuperat, fins a la
signatura del conveni amb ECOVIDRIO pagaven més pel vidre separat. Per al vidre
pla també es separa el de color, el antixóc, l’armat, els miralls, etc del transparent
convencional, aquest es paga i l’altre l’assumeixen a cost 0. Ampolles de cava
separades ja que hi ha un circuit per la seva reutilització i paguen a bon preu.

Ä El paper i el cartró: es classifica a banda per que d’aquesta manera es
comercialitza normalment a millor preu. L’òptim seria segregar el paper de premsa,
revista, del paper cultural blanc que es paga i recupera millor. Es recomanable un
compactador pel cartró per optimitzar els costos de transport i així no es mulla el
paper i no baixa el preu. Això depèn del servei que ofereix el recuperador o
drapaire..

Ä L’oli vegetal: el Residu Mínim sempre hem prioritzat a les empreses que el
recullen per fabricar sabó i/o productes de cosmètica. Es demana als usuaris que



CEPA: Curs de formació- La gestió preventiva de les deixalleries gironines- El model Residu Mínim- - 14 -

14

no el barregin amb altres productes, ja que afecta la qualitat i la possibilitat de
fabricar el sabó i el situem ben allunyat del contenidoroli mineral.

Ä La roba: empreses d’economia social d’ACERES (segons la localitat) se’n fa càrrec
de la comercialització per a venda de segona m, per draps industrials i la resta a
abocador.

Ä Les radiografies: es lliuren a un recuperador que n’extreu la plata.

Ä Els voluminosos : es lliuren als operaris  per realitzar una tria; els que estan en
bon estat i funcionen per restaurar i vendre de segona ma i els que no es
desballesten. No s’haurien de dipositar als contenidors banyera ja que
operativament després no es podran desballestar ni recuperar, com passa en
moltes deixalleries. S’ha de tenir en conte que els voluminosos representen en pes
un 33% del que entra a la deixalleria, per aquest motiu és important de seguir
aquest procediment per evitar que vagin a l’abocador i evitar així aquesta gran
despesa econòmica i aquest malbaratament.

Del desballestament dels voluminosos s’aprofita la ferralla, el xapatge, els metalls
diversos, la fusta, el vidre i una part no aprofitable el rebuig. Cal doncs un espai
de desballestament i magatzem transitori. Dels voluminosos útils empreses
d’economia social se’n poden beneficiar.

Ä Els aparells d’electrònica i ofimàtica : Aquests aparells habitualment no
s’aprofiten si s’aboquen als contenidors de rebuig, cal doncs segregar-los, hi han
recuperadors que els restauren, o els desballesten i recuperen alguns dels
components, peces, circuits, etc.

 Els materials especials:
 
Els productes especials els classifiquem en dos grups:
 
Ä Els que els usuaris poden dipositar directament als contenidors com els

fluorescents, les neveres, les piles, les bateries, els toners, els olis minerals i les
llaunes dels olis. Per aquests els operaris han d’informar als usuaris que s’han de
dipositar als contenidors amb precaució per evitar qualsevol vassament o
trencament.

Ä Els que han de lliurar a l’operari: Els envasos de productes especials  com: els
dissolvents, les pintures, els pesticides i biocides, els aerosols, els productes de
vehicles, els diferents productes de neteja, etc. Aquests productes s’han de
classificar per famílies segons les seves característiques de composició i
compatibilitats, per evitar possibles incidents o accidents per reaccions
indesitjables, que puguin representar riscos als operaris, a la instal·lació i als
usuaris.

Aquests productes no s’han d’obrir ni barrejar. Aquestes prevencions i una
correcta classificació i emmagatzematge, facilita el posterior tractament específic.
Cal que els usuaris els lliurin directament als operaris  i ells els dipositin al
contenidor específic. En el manual d’explotació s’ha d’especificar les condicions de
manipulació i  condicions d’emmagatzematge provisional d’aquests residus.
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3.5.- DISSENY CONSTRUCTIU

Ä Disseny que prioritzi l’ús de l’espai per classificar el màxim dels
materials, davant d’ubicar grans contenidors.

4 Disseny que s’acosta a un sistema expositor per facilitar l’aportació i
visualització de les diferents contenidors.

4 Operació que afavoreix una bona separació, i molt didàctica, ja que la majoria
de les segregacions (excepte els voluminosos) l’han de fer els particulars.

Ä Disseny i adequació de les deixalleries

4 Espai cobert per desballestar i magatzemer voluminosos per restaurar
4 Espai cobert per classificar en contenidors específics diversos materials per

protegir-los de les inclemències del temps
4 Magatzem tancat pels productes especials
4 Espai per premsar plàstics i envasos

Ä Instal·lar els equipaments i mobiliari adequat a les classificacions

Ä Substituir algunes banyeres per altres contenidors més petits, etc.

Ä Incorporar elements d’informació ambiental:

Ä Sobre la problemàtica de cada residu, la seva destinació i de pràctiques de
consum per reduir el residu i l’impacte ambiental

Les deixalleries haurien de disposar d’uns 200 a 500  m2 d’espai cobert i/o tancat,
segons siguin deixalleries tipus A o B, i altres espais per a contenidors grans que
puguin estar a la intempèrie.

Les deixalleries de tipus C considerem que poden cobrir la funció de centre de
transvasament d’altres deixalleries més petites comarcals o per grans ciutats, no com a
deixalleries de grans ciutats, ja que requereixen terrenys amb molta superfície de
4.500- 5.500 m2 i s’han de situar a les afores, les que existeixen es converteixen en
centres dirigits als usuaris industrials i no pels particulars ja que es situen molt
allunyades i augmenten amb la concentració els impactes al medi, al paisatge i un
augment de trànsit.

Distribució d’espais:

ESPAIS COBERTS

Ä Zona A per a desballestament de voluminosos: per classificar-los,
emmagatzemar transitòriament els voluminosos restaurables i desballestar la resta.
Això permet segregar i donar un altre ús als voluminosos i recuperar les diferents
fraccions útils com la fusta, el xapatge, els metalls, el vidre gran i disminuir el
rebuig. També es necessari per magatzemar les neveres i els aparells d’electrònica.
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Ä Zona B pels productes especials:  aquest espai es molt important que estigui
totalment tancat per evitar qualsevol incident o accident, per causa de reaccions
químiques o físiques indesitjables que puguin provocar-los, com una flama,
barreges o reaccions dels productes. Per això cal que estiguin tancats i restringida
l’entrada al públic, cal evitar que agents externs puguin provocar aquests
problemes.

 
A la majoria de deixalleries que es construeixen a Catalunya, només es construeix
un cobert, o d’altres estan al descobert, on els materials i els contenidors reben les
inclemències del temps i doncs poden patir els incidents abans comentats. Doncs
l’emmagatzematge d’aquests residus no contemplen ni respecten les mínimes
mesures i condicions de seguretat. Cal evitar-ho i s’haurien de dissenyar o modificar
contemplant el tancament dels coberts, amb ventilació natural i restringit al públic
amb totes les mesures de precaució i seguretat. Les normes tècniques de les
deixalleries així haurien d’especificar-ho. Així es com ho tenen a la majoria de
deixalleries d’alguns països d’Europa i algunes deixalleries americanes

 
Cal que totes les deixalleries classifiquin correctament els diferents productes
especials segons la seva composició, segons demana la Planta de Montmeló i
emmagatzemar-los en les caixes i contenidors amb condicions.

 
Ä Zona C per premsar i emmagatzemar els plàstics: espai on poder realitzar les

tasques del premsat i el magatzematge de les bales. En aquest espai hi ha la
premsa que també es pot utilitzar per premsar altres materials com el cartró, la
roba, etc. Així permetrà obtenir unes millors condicions de comercialització. També
es pot utilitzar per guardar els estris i mobiliari com carretilla, el toro, etc.

 
Ä  Zona D pels contenidors de petites dimensions: espai on s’instal·len sota

cobert (marquesines, d’obra, etc.) diferents  materials recuperables i alguns
d’especials. Les gàbies dels tres tipus d’ampolles de plàstic, el porexpan i plàstic
film, els dos tipus de llaunes, els brics, els olis vegetals, el pa sec, les radiografies,
la roba, els fluorescents, les piles, les bateries, els olis minerals i les llaunes, etc.
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Ä La Zona F d’oficina  es recomanable que disposin dels aparells d’ofimàtica per
poder enregistrar totes les dades de participació i de sortides de materials, per
poder elaborar els informes de l’evolució i la informació als ciutadans/es.

ZONA DE DESCÀRREGA EN CONTENIDORS GRANS A L’EXTERIOR

Per a contenidors de fraccions que necessitin de contenidors de major dimensió, per
una gestió més àgil i econòmica:

Ä Contenidors tipus banyera (tamany segons espai disponible)
4 per al xapatge i la ferralla
4 Contenidor pels metalls, si han furts millor emmagatzemar-los en la zona

tancada.
4 Contenidor per l’esporga ( es pot incorporar una trituradora)
4 Contenidors per a la fusta natural i mixta
4 Compactador o banyera pel cartró o contenidor de 10 m3
4 Contenidor per la runa
4 Contenidor pel rebuig (tot allò que no es pot desballestar)

Ä Contenidors poden ser més petits per:
4 vidre pla transparent
4 un altre pel vidre pla de color
4 armat, antixoc, miralls, etc.
4 Gàbies per les ampolles de cava i el vidre gran.

 
 Altres contenidors que puguin estar a l’exterior:
 

Ä Contenidors pel paper de gran capacitat
Ä Dos contenidors iglú per als envasos de vidre:

4 Transparent
4 un altre pel de color

Espai de mostra del compostatge casolà

Espai de mostra de compostadors casolans per informar i incentivar el compostatge
entre els usuaris/es que tinguin espai i interès, i per les esoles.

Funcionament amb energia solar fotovoltàica i tèrmica:

La deixalleria es pot proveir d’energia fotovoltàica com a font d’energia renovable per
abastar tota la energia necessària pel seu funcionament habitual, i contribuir a la
funció didàctica d’una instal·lació pública, independent energèticament de la xarxa
elèctrica de procedència d’energies no renovables i contaminants. El proveïment es pot
fer per totes les necessitats energètiques, no solament per l’enllumenat elèctric i les
plaques tèrmiques per les necessitats d’aigua calenta. La deixalleria de Molins de Rei
funciona amb aquest sistema fa setze mesos.



CEPA: Curs de formació- La gestió preventiva de les deixalleries gironines- El model Residu Mínim- - 18 -

18

COM A RESUM DEL MODEL

Ä Una ubicació propera al nucli urbà.

Ä Un disseny constructiu que permeti i faciliti una recollida amplia de
materials de les deixalles i una màxima recuperació dels materials de
sortida.

Ä Un model de gestió que permeti aquests objectius de centre preventiu,
prioritzi la segregació, desballestament i destinació dels materials  amb
jerarquia de la reutilització i la recuperació, eviant al màxim el rebuig.

Ä Que incentivi la conscienciació i la participació dels ciutadans i activitats
econòmiques.

Ä Una amplia campanya d’informació i educació ambiental per promoure
l’ús de la deixalleria entre la població, posant l’èmfasi en la recollida dels
residus especials.

Ä Una campanya de difusió dirigida als comerços, tallers i indústries. Que
informi de la importància de participar en la recollida selectiva, en la seva
participació, els  materials que poden dur, les limitacions i condicions
econòmiques.

Ä La planificació d’altres sistemes de recollida de materials especials: mini-
deixalleries, recollida de fluorescents, productes de bricolatge i esprais,
en botigues d’adrogueries, ferreteries, supermercats, etc. A partir
d’acords previs amb els diferents gremis, comerciants o associacions.

Ä Formació permanent dels operaris per realitzar les funcions bàsiques
descrites
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4.- RETOLACIÓ DIDÀCTICA I D’INFORMACIÓ AMBIENTAL

La informació ambiental en la senyalització i el disseny de les deixalleries, com la
retolació dels materials de la deixalleria, a banda d’informar del material que s’ha de
dipositar al contenidor o mobiliari corresponent, pot jugar un paper important
d’informació i sensibilització ambiental..

Incorporar en els dissenys de les deixalleries elements d’informació
ambiental:

En les deixalleres de Sant Cugat i Molins de Rei ja s’han incorporat, a la minideixalleria
de Castellbisbal i s’estan instal·lant actualment a la del Papiol. .

Ä Plafó a l’entrada: amb tots els materials admesos a la deixalleria, agrupats per
quatre colors segons la tipologia de residus, amb una breu frase explicativa de les
seves característiques. Amb les normes de l’usuari.

Ä Rètols: A cada rètol de material s’incorpora un text (simplificat) de la destinació o
ús que se’n farà de cada material i incorporar el fons de color segons el grup de
material que pertany; verd clar, fosc, groc, vermell o gris, segons la tipologia de
risc ambiental i destinació.

Verd fosc Materials reutilitzables
Verd clar Materials recuperables

(total o parcial)
Groc Envasos que cal reduir: els

envasos d’un sol ús
Vermell Materials especials

(perillosos i/o problemàtics
pel medi ambient i la salut)

Gris Rebuig
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Mòduls prestatge d’informació per agrupacions de materials: informatiu de
cada agrupació de materials. Aquest element dona informació ambiental i consumerista
dels diferents materials agrupats en 4 conjunts segons la condició i el grau de
recuperable o problemàtic pel medi ambient. Estan classificades pel mateix codi de
colors pel que es regeixen els materials de manera que es fa més fàcil la identificació
dels mateixos usuaris.

 Monòlit informatiu i normes usuaris Peanes d’informació ambiental

Ä Vitrina o plafó d’informació: sobre les activitats relacionades amb el medi
ambient del municipi i la deixalleria

Ä Una bústia de suggeriments
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5.- PEL QUE FA A L’ENREGISTRAMENT DE LES DADES

Ä Instal·lar el programa informàtic que permet dur un control de les dades:
aplicatiu que proporciona la Junta de Residus a tots els ens locals de Catalunya,
elaborat pel CEPA. Aquest nou programa és més actualitzat, pràctic pels operaris i
permet, entre d’altres coses, extreure dades, estadístiques dels serveis realitzats
classificats per particulars, petits industrials i grans industrials.

Ä Lliurament d’un carnet d’usuari: als particulars, petits industrials i comerços
per facilitar el seguiment i control dels usuaris, que permet poder aplicar als
ajuntaments  bonificacions, premis, etc. L’existència del carnet d’usuari, i el canvi
de programa informàtic facilitarà en gran mesura tant l’obtenció i enregistrament
de les dades, com el seu posterior anàlisi.
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Exemple dels carnets de la deixalleria de Molins de Rei

El carnet de color verd és el carnet pels
usuaris/àes particulars.

La primera vegada que un usuari fa ús de la
deixalleria se li dóna el carnet on hi consten
les dades personals i un número d'usuari. A
partir de llavors, cada cop que fa servir
aquesta instal·lació s'associa els materials
que du al seu número d'usuari.

El carnet de color rosat és pels
usuaris/àries comerciants. Funciona
exactament igual que el carnet dels
particulars.

Tan en el cas dels comerciants com en els
altres casos, el número d'usuari facilita el
control sobre la quantitat de quilos que porta
cada usuari en un temps determinat.

Per últim, el carnet vermell és el carnet
pels petits industrials i professionals.
Funciona igual que el dels comerciants.

El codi de colors facilita la tasca de l'operari
que identifica fàcilment quin tipus d'usuari
està atenent i li aplica les tarifes
corresponents, si s'escau.
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6.- ACTUACIONS D’INFORMACIÓ, EDUCACIÓ AMBIENTAL I REFOÇ DE
LA PARTICIPACIÓ

6.1.- Informació prèvia a la població per aconseguir la motivació i el consens
social

Abans de la construcció de la deixalleria es important engegar mecanismes
d’informació pública,  informar als veïns/es de la construcció de la nova instal·lació, de
les seves funcions i el paper important de centre de recuperació de materials i de
centre de sensibilització ambiental. Explicar clarament que no te per que afectar a la
qualitat de vida de la zona.

Accions prèvia inauguració i a l’inici de l’activitat:

Ä Informar a les associacions i entitats cíviques
Ä Informar al sector comercial, serveis, professionals i petits industrials
Ä Informar a la població en general a partir dels mitjans de comunicació habitual,

cartells, fulletons, etc.
Ä Informar als centres d’ensenyament
Ä Inauguració de portes obertes
Ä Organitzar visites a d’altres deixalleries que funcionin correctament.
Ä Organitzar actes informatius, xerrades, etc.
Ä Es important crear mecanismes de participació i de seguiment de la deixalleria

6.2.- Actuacions des de la deixalleria

La deixalleria pot esdevenir un Centre permanent d’Educació Ambiental, per que
pugui ser així han d’intervenir diversos factors i elements que ho facin possible.

Hi han diversos factors que poden fer complir aquest objectiu:

Ä Els elements d’informació, sensibilització ambiental i de retolació
Ä L’atenció al públic i el paper dels operaris
Ä Les activitats que des de la deixalleria es poden organitzar i promoure.

Des de la deixalleria es pot fer una important tasca de sensibilització ambiental. Per
fer-ho cal que la instal·lació estigui preparada per realitzar una funció didàctica, per
tant cal que el personal tingui tota la informació permanent, cal que la retolació doni
informació ambiental als usuaris i sigui un suport de la tasca dels operaris. Cal informar
als usuaris dels materials recollits, del seu tractament en cas dels especials i promoure
un consum més respectuós amb el medi ambient.
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Realitzar campanyes municipals periòdiques de reforç de la utilització de la deixalleria:

Ä Retorn de la informació: Una bona mesura, que es fa en diverses deixalleries, és
editar un full o butlletí anual o semestral on s'informi dels resultats dels residus
recollits i aportats pels usuaris, la seva destinació i consells pràctics, etc. es un bon
sistema de retorn de la informació als usuaris habituals.

Ä Visites als comerços, tallers i serveis: per promoure’n la seva utilització, les
condicions, tipus de residus, horaris, etc. Promoure convenis de col·laboració.

Ä Vincular els centres escolars i les entitats de la zona a la deixalleria, amb visites
guiades, xerrades i aportacions de materials per part dels centres o entitats a la
deixalleria.

Ä Organitzar premis anuals als millors usuaris/àries

Ä Promoure les desgravacions fiscals als usuaris, les entitats, els comerços o els
col·lectius que facin ús de la deixalleria.

Mercè Girona

CEPA

Molins de Rei, 11 d’octubre de 2.002
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ANNEX I

Normes pels usuaris/àries de les deixalleries
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ANNEX II

En l'annex I s'hi adjunten les dades referents a deixalleries dels municipis que treballen
amb el model Residu Mínim (Castellbisbal, El Papiol, Molins de Rei, Montcada i Reixac,
Pallejà i Sant Cugat del Vallès) juntament amb deixalleries de municipis com Badalona,
El Prat de Llobregat, Tiana, Sant Andreu de la Barca i el barri de la Vall d'Hebron de
Barcelona.

Entrades segons tipus d'usuari (en % sobre el total d'entrades)

particular comerços industrial
s

ajuntamen
t

altres

Castellbisbal 41,,65
Molins de Rei 65,93 3,42 9,05 19,87 1,84
Montcada i Reixac 62,87 2,44 23,54 7,96 3,19
Pallejà 77,10 2,08 10,47 10,35
El Papiol 79,00 10,09 2,96 7,95
Sant Cugat del Vallès 92,15 2,99 4,86
Badalona 53,61
El Prat de Llobregat 54,18 1,39 13,87 28,82 1,74
Tiana 74,76
Sant Andreu de la
Barca

76,70

Mitjana RM 75,41
Mitjana no RM 64,81
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Entrades/habitant any 2001

ent/hab ent part/hab
Castellbisbal 0,76 0,32
Montcada i Reixac 0,17 0,11
Pallejà 0,25 0,19
El Papiol 0,78 0,61
Sant Cugat del Vallès 0,06 0,06
Badalona 0,08 0,05
El Prat de Llobregat 0,26 0,14
Tiana 1,1 0,82
Sant Andreu de la Barca 0,15 0,11
Vall d'Hebron 0,06
Mitjana RM 0,4 0,26
Mitjana no RM  (sense Vall de'Hebron) 0,33 0,33
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kg sortits

kg/entrada kg/habitant
Castellbisbal 126 96
Molins de Rei 141
Montcada i Reixach 195 33
Pallejà 187 47
El Papiol 98 76
Sant Cugat del Vallès 100 6
Badalona 255 22
El Prat de Llobregat 207 54
Tiana 134 147
Sant Andreu de la Barca 164 25
Vall d'Hebron 245 16
Mitjana RM  (sense Molins de Rei) 141 52
Mitjana no RM 201 53
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kg residus especials

kg/entrada kg/habitant
Castellbisbal 3,6 2,73
Molins de Rei 3,8
Montcada i Reixach 4 0,67
Pallejà 3,9 0,99
El Papiol 2,3 1,76
Sant Cugat del Vallès 1,8 0,11
Badalona 0,3 0,02
El Prat de Llobregat 3,1 0,79
Tiana 1,2 1,37
Sant Andreu de la Barca 4,4 0,65
Vall d'Hebron 1,5 0,09
Mitjana RM  (sense Molins de Rei) 3,2 1,25
Mitjana no RM 2,1 0,58
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Sortides

Tones sortides
Castellbisbal 835
Molins de Rei 223
Montcada i Reixach 934
Pallejà 431
El Papiol 263
Sant Cugat del Vallès 341
Badalona 4.527
El Prat de Llobregat 3.381
Tiana 879
Sant Andreu de la Barca 522
Vall d'Hebron 2.664
Mitjana RM 505
Mitjana no RM 2.395

Tones sortides any 2001
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Rebuig

%rebuig 2001
Castellbisbal 9,10
Molins de Rei* 13,19
Montcada i Reixac 9,77
Pallejà* 9,38
El Papiol* 9,68
Sant Cugat del Vallès 7,58
Badalona 47,80
El Prat de Llobregat 25,90
Tiana 48,79
Sant Andreu de la Barca 13,82
Vall d'Hebron 48,78
Mitjana RM 9,78
Mitjana no RM 37,02

* porten la recollida municipal de voluminosos a la deixalleria.
Aproxiamadament 1/3 dels voluminosos són rebuig
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Rebuig i runa

% runa+rebuig
Castellbisbal 39,47
Molins de Rei 25,43
Pallejà 34,27
El Papiol 46,88
Sant Cugat del Vallès 37,11
Badalona 69,62
El Prat de Llobregat 56,07
Tiana 59,40
Sant Andreu de la Barca 44,70
Vall d'Hebron (inclosa la fusta) 67,51
Mitjana RM 36,63
Mitjana no RM 63,69
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Destinacions

Reutilització Recuperables Especials Rebuig Runa
Molins de Rei 2,01 69,85 2,71 13,19 12,24
Pallejà 0,56 63,06 2,11 9,38 24,89
El Papiol 2,27 48,55 2,30 9,68 37,20
Sant Cugat del
Vallès

1,10 59,98 1,81 7,58 29,53

Mitjana RM 1,49 60,36 2,23 9,96 25,97
El Prat de Llobregat 0,51 41,94 1,48 25,90 30,17
Vall d'Hebron 0,18 10,58 0,60 48,78 39,87
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Destinacions sense runa

Reutilització Recuperables Especials Rebuig
Molins de Rei 2,29 79,59 3,09 15,03
Pallejà 0,74 83,96 2,81 12,49
El Papiol 3,62 77,31 3,66 15,41
Sant Cugat del Vallès 1,56 85,11 2,57 10,76
Mitjana RM 2,05 81,49 3,03 13,42
El Prat de Llobregat 0,72 60,06 2,13 37,09
Vall d'Hebron 0,30 17,59 0,99 81,13
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ANNEX III

RESULTATS DEIXALLERIA MOLINS DE REI

1.-RESULTATS DE PARTICIPACIÓ

1.014 USUARIS AMB CARNET.

MES CARNETS
JULIOL 2001 110
AGOST 2001 107
SETEMBRE 2001 79
OCTUBRE 2001 87
NOVEMBRE 2001 76
DESEMBRE 2001 37
GENER 2002 61
FEBRER 2002 49
MARÇ 2002 70
ABRIL 50
MAIG 64
JUNY 64
JULIOL 83
AGOST 77

4.525 ENTRADES D’USUARIS

MES ENTRADESS
JULIOL 2001 158
AGOST 2001 232
SETEMBRE 2001 268
OCTUBRE 2001 292
NOVEMBRE 2001 328
DESEMBRE 2001 224
GENER 2002 330
FEBRER 2002 277
MARÇ 2002 345
ABRIL 2002 288
MAIG 369
JUNY 424
JULIOL 516
AGOST 474
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