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Resum de l’actuació 

Navata és un municipi de caràcter rural i integrat al territori, on urbanísticament hi ha tres 

realitats diferenciades. Un casc urbà amb un urbanisme tradicional on hi ha uns 850 

habitatges, uns 120 habitatges disseminats i un districte que és el Golf Torremirona model 

ciutat jardí amb 352 habitatges. 

Per tal d’optimitzar la gestió de residus l’Ajuntament de Navata ha trobat diferents solucions 

creatives per resoldre aquest problema, especialment dues fraccions que es generen amb 

grans quantitats. Una és les restes de poda i l’altre les fustes i mobles. Aquestes dues fraccions 

es caracteritzen per la gran volumetria que ocupen, ja que tenen una densitat molt baixa i fa 

que s’hagin de  compactar per poder ser transportats de forma econòmica. 

Per millorar aquest transport 

l’Ajuntament de Navata ha optat per 

triturar les dues fraccions (per separat) i 

d’aquesta manera aconsegueix una 

optimització en el posterior transport (tal 

i com es mostra a l’imatge). Amb aquest 

sistema s’aconsegueix reduir de 8-10 a 1, 

és a dir de 10m3  de voluminós o restes 

de poda es pot arribar a convertir a 1m3, 

facilitant el transport i la gestió. 

El procediment de les dues fraccions és que els 

usuaris van abassegant les restes vegetals 

(imatge inferior) i mobiliari de fusta en dues 

piles separades que es troben a la deixalleria 

municipal. I quan aquestes piles arriben a una 

volumetria determinada es trituren.  

 

Per a la trituració s’utilitza una trituradora 

especial i una pala carregadora que 

l’Ajuntament lloga per hores. 

 

 

 

 

 

 



Gestió de la Fracció Vegetal. 

 

Es tracta doncs d’un entorn en que es generen grans quantitats de restes vegetals procedents 

de jardins, horts i zones verdes privades i publiques. 

Durant l’any 2016 es varen generar 505m3 que són unes 151,5Tn de fracció vegetal. Més 

125m3 que quedaven en estoc del 2015, per tant durant el 2016 es varen gestionar 630m3. 

A nivell de Catalunya (dades extretes de l’Agència Catalana de Residus) la producció de restes 

vegetals  és de 13,42Kg/any i habitant mentre que a Navata és 114,51kg/any i habitant. És a 

dir, es gestiona gairebé més de 10 vegades la mitjana catalana. 

 

Gestió de la fusta 

 

El cas del mobiliari de fusta, fustes i altres elements voluminosos de fusta que els usuaris 

porten a la deixalleria de Navata s’abasseguen en una esplanada de la mateixa, i 

periòdicament es fa el mateix triturat que en la fracció vegetal.  

En el triturat es generen estelles de fusta de diferent mida,  que són carregades a camions per 

al seu transport. Aquest sistema fa que sigui molt més efectiu el transport degut a que es 

redueix notablement el volum que ocupa.  

Les estelles resultants es transporten fins a la factoria 

que elabora plafons i aglomerats amb fusta reciclada. 

El cost del transport és assumit per la factoria ja que 

utilitza la fusta com a recurs. Pel que fa al benefici de 

Navata, si no es realitzés la gestió de trituració, 

transport i revalorització del residus, aquesta fracció 

acabaria a abocador, disminuint la vida útil de 

l’abocador i amb un important cost econòmic de la 

taxa i cànon per tona que suposa l’entrada a l’abocador.  

 

 

Finançament de l'actuació 

 

L’actuació ha estat pagada integrament per l’Ajuntament de Navata. 

 

  



Benefici ambiental, econòmic i social  

Fracció Verda 

 

Existeixen diferents sistemes de gestió de la fracció orgànica a les deixalleries de Catalunya. En 

alguns casos les restes de la fracció verda es dipositen en contenidors i es transporten a la 

planta de compostatge ja compactats o sense compactar. En altres casos es fan piles i 

periòdicament es trituren i es porten a la planat de compostatge. 

Aquest darrer és el cas de Navata, que disposa d’un espai d’aportació per tal que els veïns 

puguin dipositar les restes de poda o sega (imatge inferior) 

Periòdicament a mesura que l’espai va quedant ple es procedeix a la trituració de les restes 

vegetals convertint-les en mulching. Aquest procés  es fa unes 7 vegades l’any, destinant un 

total de 25h.  

 

Cicle tancat dels residus de la fracció verda. 

La pila de biotriturat es manté a l’aire lliure sense cap mena de manteniment ni intervenció. Ja 

que degut a les característiques que presenta no produeix una descomposició que faci mals 

olors, ni una putrefacció que dificultes la seva manipulació. Es tracta doncs una degradació 

lenta, un compostatge que al cap del temps sinó s’utilitza acaba sent terregada. Per tant es pot 

anar disposant del biotriturat a mesura que es necessiti. 

Aquest biotriturat s’utilitzen com a mulching o encoixnament a la jardineria municipal que 

presenta diferents avantatges. El mulching allibera nutrients a mida que es va descomponent, 

esdevé un refugi per a la fauna útil que ajuda a combatre les plagues municipals, manté la 

humitat del sòl i impedeix que prosperin les males herbes.  

Durant l’any 2016 es varen utilitzar 125m3 d’aquest mulching per diferents zones de la 

jardineria municipal. 



Per tant és un sistema molt ecològic de millorar la jardineria municipal. Però la jardinera 

municipal de Navata no pot absorbir la totalitat de la fracció vegetal, així que hi ha excedents 

que són utilitzats en l’agricultura pels pagesos de l’entorn. 

 

 

 

Disminució de les emissions de CO2  a l’atmosfera. Petjada de Carboni 

En la metodologia de càlcul que es proposa per al transport de mercaderies en camió, es 

considera que les emissions associades al transport de qualsevol mercaderia amb aquests 

mitjans coincideixen amb les seves emissions totals, independentment de la càrrega total 

transportada.  En aquest cas un vehicle de les mateixes característiques que els utilitzats té 

unes emissions de 1060,08 gr de CO2 per Km.  

El transport de Navata fins a la planta (anar i tornar) emet unes emissions de 81.626,16gr de 

CO2.  

Amb la gestió de la poda insitu l’Ajuntament de Navata disminueix directament 2.612,04kg 

de CO2 anuals.  

 

Estalvis econòmics. 

La planta de referència de tractament de la fracció verda, és la planta de compostatge d’Olot, 

ubicada a 35,8km de distància. La trituració insitu suposa un augment de la densitat i com a tal 

una optimització en el transport (menys volum i menys viatges). 

Un vehicle pot transportar fins a 20m3 de fracció vegetal i per tant significa que al llarg de l’any 

s’haurien de realitzar 31,5 viatges. És a dir 32 viatges per transportar la FV per fer el 

compostatge.  Considerant que el trajecte d’anada i tornada suposo una hora aproximadament 

de vehicle i conductors, s’estima que aquests 32 viatges anuals corresponen a 3.840 €/anuals 

Entrar una tona a la planta té un cost d’uns 20.80€ sense triturar, i per tant si aquest entressin 

directament a la planta suposaria un cost de 3.151,3€ més el cost del transport, en canvi amb 



el model de gestió actual la trituració insitu va tenir un cost de 1660,18€ on s’inclou tota a 

maquinària necessària (la trituradora i les pales carregadores) i la mà d’obra.  

 

 

Fracció Voluminosos (fusta) 

 

El sistema de trituració insitu de la fracció fusta i de la fracció vegetal aporta diferents beneficis 

ambientals, econòmics i socials.  

Disminució de CO2. 

En un primer moment la trituració de qualsevol fracció fa que disminueixi el volum i per tant es 

més efectiu el transport de les fraccions i per tant s’optimitza el transport reduint emissions de 

CO2, disminuint el trànsit i disminuint la despesa econòmica del transport. 

Cicle tancat dels residus  

En el cas de les fustes i el mobiliari de fusta triturat es revaloritza, i esdevé  d’un subproducte a 

un recurs per indústries que treballen la fusta reciclada i que té valor al mercat.  El 

subproducte resultant té suficient valor per pagar el transport.  

D’aquesta manera la gestió de l’estella de fusta no suposa una despesa per l’ajuntament, que 

només ha de pagar la trituració.  Si no es realitzés aqueta gestió prèvia i en condicions normals 

aquests residus s’acabarien portant a l’abocador. 



Ambientalment és un fet molt positiu ja que aquests residus que anirien a abocador, no només 

no hi van sinó que es converteixen en un recurs, en plafons de fusta reciclada que retornen al 

mercat  i per tant es tanca el cicle. 

Els costos que suposa la trituració són costos molt baixos, d’aproximadament 3,71€/m3 o 

12,36€/Tn en comparació a la gestió convencional dels residus que té un cost de més de 

50€/Tn quan entra a l’abocador. 

 

 

Replicabilitat de l'actuació 

Es tracta d’un sistema que es pot utilitzar a tots els municipis. Requereixen simplement d’una 

zona on es pugi emmagatzemar les restes vegetals i la fusta. I de forma periòdica s’ha de 

realitzar la trituració, es tracta del sistema més econòmic que hi ha al mercat. Donat que la 

majoria de municipis disposa de deixalleries i zones d’aportació de residus, aquesta actuació és 

fàcilment aplicable a qualsevol municipi. 

 

 

 

 

 



Originalitat i innovació  

Es tracta d’un sistema pràctic i robust. Es tracta de reincorporar elements culturals de 

reaprofitament de residus i convertir-los en recursos. Mitjançant una transformació molt 

simple es pot aconseguir subproductes o productes amb valor al mercat. És un camp que molts 

municipis ho desconeixen, ja que poden recollir grans quantitats de residus sense 

penalitzacions en la gestió. 

 

 

Comunicació i visibilitat  

La deixalleria de Navata és molt utilitzada pels seus veïns, prova d’això és el gran volum 

gestionat amb una població de 1323 habitants. En el cas de la fracció verda els usuaris poden 

recollir mulching per endur-se a casa.  

Es preveu properament incrementar la superfície d’emmagatzematge amb l’objecctiu de poder 

emmagatzemar durant més temps aquest mulching i que es composti fins a obtenir tarragada 

com s’havia fet amb anys anteriors. 

La visibilitat de l’abassegament de les dues fraccions i la trituració per la posterior gestió es 

evident per la població i ajuda a la segració de les fraccions, a més, el fet que els usuaris es 

puguin endur mulching de forma lliure permet que la població conegui com es gestionen els 

seus residus. 

Igualment s’han realitzat actuacions formatives des de l’escola Joaquim Vallmajó a la 

deixalleria municipal, i la prova pilot d’informatització de la deixalleria va aparèixer igualment a 

diversos mitjans de comunicació com el Punt Avui. 

 

Cost de l'actuació  

 

Fracció verda 

El cost total de a gesitó de 505m3 del 2016 va ser de 4.379,98€ (trituració i transport) 

El 20% s’utilitza a nivell municipal i la resta en agricultura. Durant l’any 2016 el mulching 

sobrant degut a la manca de lloc d’abassegament es va transportar a finques agrícoles amb el 

transport a càrrec de l’Ajuntament. Aquest cost va suposar uns 18€/tn un cost tota de 2719,8€, 

que es sumen als 1.660,18 € anuals de trituració.  Aquesta inversió anual reverteix al municipi 

amb una disminució de 3.840€ anuals de transport a planta i de 3.151€ anuals de taxes 

d’entrada a abocador.  Igualment permet l’estalvi en jardineria en la compra de 125 m3 

d’encoixinament i ofereix un servei gratuït a les explotacions agrícoles del municipi. 

 



Fracció voluminosos (fusta) 

La trituració de la fusta procedent dels residus voluminosos permet una reducció en volum en 

una proporció de 8 a 1, aquest fet significa que dels 260m3 resultants de la trituració 

significaven que s’havien generat aproximadament 2080m3 de residus voluminosos.   

Aquestes 260m3 o 78 tones, varen ser reutilitzats sense cap cost per l’ajuntament. En el cas 

que haguessin anat a l’abocador comarcal haurien suposat un cost econòmic  de més de 

4.000€ mentre que el cost real de la gestió d’aquests residus per l’Ajuntament ha estat de 

964,6€ (Corresponent al cost del triturat i considerant un cost de 3,71€/m3 o 12,336€/tn). 


