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Les instal·lacions de tractament

Instal·lacions preventives
Compostatge/Metanització
Triatge
Deixalleria

Instal·lacions finalistes
Abocadors
Incineradores

Altres
Ecoparcs
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Plantes de compostatge



El compost

El compost és matèria orgànica 
descomposada (pràcticament 
estable)semblant a l'humus.
El procés de compostatge suposa “imitar”
l’activitat dels microorganismes al bosc. 



S’obté de barrejar dues fraccions:
matèria orgànica fresca ( nitrogen )restes del 
jardí (gespa, fulles verdes... ) i restes de cuina o 
semblants ( fruita, verdures... ), és a dir, 
elements amb alt contingut d’humitat. 
matèria orgànica seca ( carboni )fulles seques, 
palla, restes d’esporga, branques, serradures, 
closques...

procés: temperatura, duració, presència 
d’invertebrats, humitat, aspecte (color...), 
“fumeig”... 
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Plantes de compostatge

Tractament de la matèria orgànica
Tecnologies

Obertes
Tancades (túnels)
mixtes

Sortides
Rebuig
Compost
Pèrdues (CO2, CH4, H2O)

Mides òptimes
50.000 tones màxim



Criteris instal·lacions FORM:

PC (Planta de Compostatge): fins a 50.000 
tones/any

PAC (Planta Agrícola de Compostatge): fins a 
1.000 tones/any

PCM (Compostatge Comunitari i casolà): fins a 
60 t/any



7



8

Metanització

Tractament de la matèria orgànica (paper 
inclòs)
Tecnologies

Humit
sec

Sortides
Biogàs
Orgànica estabilitzada
rebuig

Mides òptimes
100.000 tones màxim



Plantes de triatge

Molins de Rei
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Plantes de triatge

Tractament de la matèria 
inorgànica/envasos
Tecnologies

manual
automàtic

Sortides
Plàstics, metalls, brics i altres
rebuig

Mides òptimes
100.000 tones màxim



Plantes de triatge
La brossa inorgànica es classifica segons 
materials:

Plàstics PE, PET, film, mixtes barrejats,..
Brics
Llaunes
Cartró-paper
Vidre
Metalls
Rebuig: 



Funcionament de la planta de 
triatge



Funcionament de la planta de 
triatge



Funcionament de la planta de 
triatge



Funcionament de la planta de 
triatge



24,42%

PET 3,42%

PEAD 3,58%

FILM 5,89%
RESTA DE PLÁSTIC 4,34%

ACER 4,28%

ALUMINI 0,90%

BRIK 2,02%

28,65%
PAPER-CARTRO 16,56%

VIDRE 4,62%

FUSTA 1,55%

PLÁSTIC NO ENVÁS 2,65%

FILM BOSSES 1 COM. 1,89%
FERRALLA NE. 1,37%

MATERIAL NO VALOR 46,93%

MATERIA ORGANICA 28,99%

RESTES VEGETALS 6,38%
CEL.LULOSES 6,36%

TÉXTILS 3,90%

RESTES D'OBRES 0,23%

ALTRES 1,06%

53,07%
46,93%

Material sol.licitat

Material no sol.licitat

Total valoritzable
Total no valoritzable



total

RSU- FRACCIÓ INORG. MOLINS DE REI 7.061 43,62%

RSU- FRACCIÓ INORG. CASTELLBISBAL 3.080 19,03%

RSU- FRACCIÓ INORG. PAPIOL 1.315 8,13%

RSU- FRACCIÓ INORG. TORRELLES 1.024 6,33%
RSU- FRACCIÓ INORG. PALLEJÀ 3.678 22,72%

RSU- FRACCIÓ INORG. MONTCADA 0 0%

DEIXALLERIA PALLEJÀ 2 0,01%

DEIXALLERIA CASTELLBISBAL 3 0,02%

DEIXALLERIA MOLINS 8 0,05%

DEIXALLERIA PAPIOL 3 0,02%
DEIXALLERIA TORRELLES 12 0,07%

RSU- FRACCIÓ INORGÀNICA TRACTADES 16.185 100%
PEBD (film) 526 3,25%

PEAD 232 1,43%

PET 251 1,55%

73 0,45%
Plàstic Mixt 428 2,64%

330 2,04%

Alumini 0 0,00%

1.344 8,30%

Envasos Vidre 375 2,32%
Ferralla Voluminosa 0,00%

FUSTA 0 0,00%

TOTAL RECUPERAT 2007 3.557 21,98%
Rebuig Total Lliurat 12.499 77,23%

Abocador voluminós 1.035 6,39%

Abocador final línia 4.779 29,53%
6.685 41,30%

Tetrabric

Xatarra Magnètica

Paper-Cartró 

Abocador tròmmel



Deixalleries

Molins de Rei
Pallejà

Castellbisbal
El Papiol



Model de deixalleria preventiva i 
recuperadora



Objectius d’una deixalleria recuperadora
Segons la normativa catalana, la deixalleria està
concebuda com a instal·lació pública de 
recuperació de residus municipals i de recollida 
de residus perillosos d’origen domèstic, que 
complementa el sistema de recollida selectiva 
municipal de deixalles. 
Segons un model de gestió preventiu i 
recuperador de residus; la deixalleria ha de cobrir 
la funció important de “Centre de reutilització i 
d’aprofitament de residus, així com, de centre 
permanent d’educació ambiental”.  



Per assolir aquests dos objectius prioritaris:

Reutilitzar i recuperar al màxim els residus aportats pels 
usuaris i usuàries, i reduir al mínim l’aportació de rebuig 
a les instal·lacions de tractament finalista (abocador o 
incineradora). Per arribar a aquests objectius és 
imprescindible dissenyar la instal·lació i el model de 
gestió per assolir-ho.
Cal que operi com a Centre permanent d’educació
ambiental: per incentivar una bona participació
ciutadana, per difondre els activitats ambiental i per 
promoure un canvi d’hàbits més respectuosos amb el 
medi ambient.



Com aconseguir una deixalleria 
recuperadora?

1. Un on disseny arquitectònic 
i del mobiliari

2. Una ubicació propera als 
nuclis urbans;

– Per municpis grans 
deixalleries de barri

– Municipis rurals 
minideixalleries 

3. Una gestió preventiva i 
recuperadora

4. Retorn de la informació i 
actuacions permanents 
d’incentivació de la 
participació



Model de deixalleria preventiva i 
recuperadora



1. Un bon disseny arquitectònic i del mobiliari 
condicionen una bona gestió i uns bons resultats

– Contenidors i elements necessaris  
màxima classificació de materials 
(60): per facilitar bona selecció i 
aconseguir millors resultats de 
recuperació i mínims costos  

– Coberts o marquesines per 
classificar els envasos i altres 
materials

– Magatzem o espai 
d’emmagatzematge i estocatge 
(voluminosos útils, materials 
reutilització, metalls, roba, etc) 

– Espai de perillosos tancat
– Retolació d’informació ambiental
– Una bona tanca i elements de 

seguretat contra robatoris i furts
– Energies renovables 



Retolació d’informació ambiental

Materials que van a abocador: 
rebuig i runa

Gris

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

Vermell

Envasos que cal reduir: envasos d’un 
sol ús

Groc

Materials recuperables (totalment o 
parcial)

Verd clar

Materials reutilitzables/reparablesVerd fosc



2.Una ubicació propera als nuclis urbans
Una bona ubicació condiciona 

la seva utilització i els 
bons resultats

– Una ubicació ben 
comunicada o ben propera 
als nuclis urbans facilita la 
participació habitual dels 
usuaris 

– Per municpis grans les 
deixalleries de barri son un 
bon recurs per aconseguir 
una recollida d’aqueles 
fraccions més 
problemàtiques; perillosos, 
olis, etc.

– Pels municipis rurals que 
so arriben als 5000 h, les  
mini-deixalleries son un 
bon recurs



3. Un model de gestió preventiva
Un bon tracte al públic: incentivador de la participació i 
amb informació ambiental
Criteri de generar el mínim rebuig:

Desballestar els voluminosos
No acceptar rebuig
Vetllar per a una bona classificació dels usurais

Prioritzar la reutilització i reparació: voluminosos, 
andròmines, aparells elèctronica i electrodomèstics, 
roba,..etc. Que els usuaris els puguin reutilitzar.  
Cercar els recuperadors i gestors de materials que 
garanteixin una millor i més recuperació
Seguiment de la participació i els resultats 
Tenir la deixalleria en bon estat d’ordre i neteja 
Respectar les mesures de seguretat



4. Retorn de la informació i actuacions 
permanents d’incentivació de la 
participació

Realitzar actuacions de retorn 
dels resultats als usuaris 
(revistes, web, fulletos,..)
Desgravacions o bonificacions 
fiscals pels usuaris
Actes i premis anuals als 
millors usuaris
Obsequis per incentivar la seva 
utilització
Enquestes d’opinió,...
Visites d’escoles i entitats, etc.



RECORDEM QUE HI PODEM DUR A LA RECORDEM QUE HI PODEM DUR A LA 
DEIXALLERIA  DEIXALLERIA  



Situació dels Residus 30

Destí dels materials de la 
deixalleria

%

Castellbisbal Pallejà El Papiol Molins de Rei
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Compostatge Material recuperable reutilització abocador runes Tractaments especials
Dipòsit controlat

Font: dades proporcionades per ajuntaments



Situació dels Residus 31

Destí dels materials de la 
deixalleria (sense runes)

Castellbisbal Pallejà El Papiol Molins de Rei
 -       

100.000       

200.000       

300.000       

400.000       

500.000       

600.000       

700.000       

800.000       

900.000       

1.000.000       

1.100.000       

Material recuperable reutilització Tractaments especials Dipòsit controlat

Font: dades proporcionades per ajuntaments



Deixalleria mòbil



Situació dels Residus 33

Tractaments finalistes

Abocadors
Incineradores

Ecoparcs



34

Abocament

Deposició del rebuig
Tecnologies

En massa
bales

Impactes
Emissions de gasos
Incendis fortuïts
Contaminació aqüífers
altres

Mides òptimes: no n'hi ha
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Tractament tèrmic
Combustió del rebuig
Tecnologies

Incineració
Gasificació
termòlisi

Sortides
Cendres, escòries, coc
Gasos complexos
Electricitat (si hi ha aprofitament energètic)

Impactes
Contaminació atmosfèrica
Malbaratament de recursos

Mides òptimes: no n'hi ha
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Ecoparcs
Aprofitament del rebuig
Tecnologies

Triatge
Metanització
Compostatge
Transferència i embalat

Sortides
Rebuig embalat
Compost (mala qualitat)
Biogàs/electricitat

Impactes
Malbaratament de recursos

Mides òptimes: no n'hi ha
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