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Objecte del projecte:
Es la de definir les obres, característiques i condicions per l’ampliació de l’abocador industrial de la
paperera d’Alier SA
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Introducció:
La fàbrica de Paper Alier S.A. a Roselló (Segrià), té necessitat d’ampliar l’abocador industrial.
Com que aquesta ampliació està molt relacionada amb el lloc on s’ubicarà, amb el tipus i
quantitats de residus a tractar produïts per la fàbrica, i amb l’abocador actual, tractarem
cadascun d’aquests punts en capítols separats.
Dintre de concepte de introducció, direm que el projecte està compost dels següents
documents:
- Memòria
- Annex a la memòria: Normativa d’obligat compliment
- Plec de condicions
- Amidaments
- Pressupost
- i els plànols següents:
- Emplaçament
- Situació abocador actual i ampliació
- Estat actual - topogràfic
- Planta ampliació
- Planta coronació
- Seccions transversals i longitudinal
- Perfil drenatge
- Detalls

Abocador actual:
L’abocador actual per a “residus industrials no especials” està situat a uns dos quilometres al
nord-oest de la població de Rosselló a la “Costa dels Carros” i “La Serra”.
A la Costa dels Carros hi ha l’accés, la fossa de lixiviats i la pressa, però la part on s’acumula el
residu es a la part alta del Camí dels Carros, denominada “La Serra”.
EL primer abocador, originàriament estava ubicat en dues finques que denominarem A i B. A la
finca “A”, a cavall de la Costa dels Carros i La Serra, amb una superfície de 25.424,40 m2. La
finca “B”, totalment a la Serra, amb una superfície de 55.847,60 m2, (superfícies segons plànols
3 del projecte de primera ampliació de l’abocador industrial – reforma 1999). Aquest primer
abocador està aprovat per MEDI AMBIENT en data 9 de setembre de 1996 i codi E-238.96,
segons documentació annexa.
Al mes d’agost del 1998, Alier havia comprat una finca adjacent a les finques A i B, situada a
l’oest i veïna longitudinalment al abocador inicial, i CCAE SL va redactar el projecte de la
primera ampliació d’aquest abocador industrial. La finca objecte de la primera ampliació,
l’anomenarem C, te una superfície de 40.697,90 m2,amb unes característiques de climatologia,
vegetació i paisatge similars. Aquesta ampliació està aprovada per MEDI AMBIENT en data 5
de febrer del 2008 i mateix codi E-238.96, segons documentació annexa.
Les superfícies esmentades corresponen al total de la finca, en la que hia ha l’abocador,
camins i instal·lacions annexes.
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Finca objecte del projecte d’ampliació
A l’oest de la finca C, veïna longitudinalment, Alier ha comprat uns terrenys d’una superfície de
131.510 m2, segons cadastre, 131.540 m2 segons dades registrals, 136.183,05 m2, segons
aixecament topogràfic i 13,8ha segons autorització ambiental. Donat el desgavell de superfícies
(cadastre, registre i topogràfic), el projecte parteix de l’àrea definida en l’aixecament topogràfic.
Es tracta d’una única parcel·la de 675m de llargària per una amplària màxima de 240m, situada
en el límit oest del terme municipal de Rosselló. Al nord de la finca s’estreny quedant una
amplada de 140m, separant-se dels terrenys de l’abocador actual, quedant una finca de
propietat municipal entre ambdós terrenys.
El terreny es situa en la part alta de la serra i es pràcticament pla, exceptuant la part de terreny
nord descrita anteriorment, en la que s’ha extret graves, quedant a cota -7m respecte l’altiplà .
Originàriament es destinava a cultius de secà, actualment està erm.
El terreny està afectat pel pas de la carretera d’enllaç entre l’autovia A-14 i l’A-2.La superfície
del terreny afectat per la nova carretera és 19.822,32 segons aixecament topogràfic. El projecte
de la nova carretera contempla el pas elevat respecte el terreny natural en el tram sud-oest del
terreny i en trinxera en el nord-oest, per tant, ha de contemplar el moviment de terres per
l’execució de les trinxeres, deixant el terreny no expropiat a cota del nivell original. Per aquesta
raó el projecte no contempla l’execució de murs de contenció en el tram superior del límit oest.
1
Coordenades UTM de la finca (segons cadastre):
2
Punt

X

Y

1

298284,16

4620588,10

2

298418,90

4620571,40

3

298393,29

4620343,16

4

298447,85

4620325,34

5

2598431,15

4620023,62

6

298157,22

4619927,86

7

298343,18

4619892,24

3
4

Sup=136. 028, 0333

5

6
7

2886/94-14

3

projecte de segona ampliació de l’abocador industrial d’alier sa

memòria
memòria
antecedents

Dades urbanístiques
Planejament vigent

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Rosselló

Qualificació del sol

Sòl no urbanitzable

Denominació de la zona

Protecció agrícola de secà, clau NU 2

Usos admesos (POUM)

Equipaments d’interès públic

Usos admesos (DL 1/2005)

Tractament de residus (art. 47.4.d)

Extracció d’àrids:
En data març del 1998, l’ aleshores propietari del terreny – Hormigones Uniland SA - va
sol·licitar autorització per a l’extracció d’àrids en aquest terreny. Autoritzant-ne l’activitat en
resolució de la Direcció General de Qualitat Ambiental del 16 de setembre del 2008.
Posteriorment es va transmetre la finca amb la corresponen autorització de l’activitat a Alier SA.
Així es que aquest projecte parteix d’un terreny amb la cubeta ja excavada, amb talussos de
60º i 70º i una fondària mitja de 9,00m.

Vegetació:
La vegetació espontània esta composta per matolls continentals de garric i arçot amb
desenvolupament de pinedes plantades ja fa uns anys. Es tracta d’una vegetació de tendència
clarament semi-àrida.
L’activitat agrícola ha comportat que “La Serra” sigui ocupada per cultius de secà, mentre que
les vessants son parcialment destinades a plantació d’arbres de secà i pins. En “La Plana”,
regada pel Canal de Pinyana, les finques son ocupades per conreus d’arbres fruiters i horta.

Climatologia:
El clima es de tipus mediterrani, amb una forta tendència continental. Les precipitacions mitges
anyals son entorn dels 400 mm. El màxim estacional es produeix en la primavera, i el mínim en
l’estiu i l’hivern.
L’índex mitja de temperatures se situa per sobre els 14º C, amb una amplitud tèrmica
considerable: hiverns freds amb boires abundants (la temperatura mitja se situa entre 4º i 6º C)
i estius càlids (la temperatura mitja del juliol es entre 24º i 26º C)
Hi han dues direccions de vents predominants:
- el vent de l’oest (“vent de l’Aragó”), és el més important per la seva intensitat i freqüència.
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-

el vent de l’est, menys freqüent i normalment de menor intensitat que l’anterior. Aquest vent
s’anomena “La Marinada” a la comarca de la Segarra, però a Rosselló, com que no hi arriba
gaire, no té nom.

El paisatge:
Com ja s’ha mencionat en el punt 1.3, la zona d’estudi se situa entre dos grans unitats
morfològiques: “La Plana i La Serra”, que caracteritzen el relleu, la hidrografia, la vegetació i
altres, els quals condicionen el paisatge.
La vessant oriental de “La Serra”, amb un pendent entre 15º i 20º cap a la Serra, facilita la
instal·lació de barrancs i torrenteres que modelen tant a la vessant com a les zones properes.
“La Plana” presenta un relleu pràcticament pla, que al trobar-se en zona de rec manifesta una
abundant vegetació, fet que caracteritza enormement el seu aspecte. Altres factors que
condicionen “La Plana” són la ubicació dels pobles i edificacions disperses, els canals i sèquies
de rec, les estructures viàries de comunicació i altres infrastructures.

Situació geològica:
Un tall geològic es pot definir pels següents materials:
1. Una capa d’uns 50 cm de terra vegetal.
2. Una capa de l’ordre de 9,50m de valor mitjà, de dipòsits de terrassa al·luvials de bolos i
graves amb matriu sorrenca argilosa, permeable.
3. Una capa no continua de gresos verdosos de gra mitjà amb un espessor mig d’uns 60cm.
4. Un fons d’argila, de color marró vermellós formant el cos del tossal. Hi ha vàries teuleries
que aprofiten aquestes argiles.
5. Llantions de gres de gra fi, alternades amb capes d’argiles de color vermellós
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El productor dels residus:
Alier, SA es una empresa dedicada a la fabricació de paper, i derivats. Al terme municipal de
Rosselló hi te la coneguda popularment com la Paperera de Rosselló. Situada al peu del canal
de Pinyana, aproximadament un quilòmetre a l’est de la població, al camí de Benavent.
El motiu d’aquesta ubicació va ser, al seu dia, l’aprofitament de l’energia hidràulica d’un salt del
canal de Pinyana. Actualment, la potencia elèctrica que en treu és, només, d’un 3% de manera
que avui dia no es justificaria aquesta ubicació, però ho justifica l’abundància i qualitat de
l’aigua, procedent de Santana, aigua de desgel, amb un grau de duresa de l’ordre de 12, i el fet
que la fàbrica és allà i no cal traslladar-la.

Procés industrial:
1. INTRODUCCIÓ
Per donar idea del tipus de deixalles, farem una descripció senzilla del procés industrial,
especialment d’aquestes parts que més poden influir en la composició de les desferres.

2. PRODUCTES QUE ES FABRIQUEN
La producció principal és paper de color beige, destinat a la fabricació de sacs per a
productes polsosos, com ciments, farines, adobs, etc., i papers blancs industrials.
En quan a les quantitats de matèria prima i productes acabats que ja figuraven al projecte
del juliol del 1994 han estat actualitzades, motiu pel que repetim l’estudi.

3. MATÈRIA PRIMA
La matèria prima principal és paper recuperat, que es recicla, amb les quantitats anuals
següents:
cartrons

86.813,61

sacs usats Kraft

27.008,68

retall National Test

30.551,60

retall propi de fabrica

14.299,07

papelote

25.783,22

retall paper blanc

2.165,79

tetra

8.378,03
195.000,00

La matèria prima arriba a la paperera principalment en forma de paques, transportades en
camions de gran tonatge, i porta un 14 % d'humitat.
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S'utilitza en la seva totalitat paper recuperat. Existeixen dos circuits per alimentar les dues
màquines de paper denominats Circuits Kraft i Circuit Tripa. Els tipus de paper recuperat
que s'utilitzen són els següents en el seu nom genèric:
Circuit Kraft:
Cartrons
Sacs Kraft
Retalls Kraft-Lines
Retalls Kraft propis
Circuit Tripa:
Cartró baixa qualitat
Retalls diaris i revistes
Retalls Test-Lines propis
El rendiment global de matèria prima és del 76,84 %.

4. EL PULPER - SEPARACIÓ DELS RESIDUS
És un tambor horitzontal amb una toma de trituració al 25% i altra toma de dilució al 3.5%.
En la zona de trituració es desfà les paques i el paper, però sense trencar la fibra.
Continua un procés de separació d'impureses, consistent en tamisos de 10 a 0,5 mm.,
decantacions, centrifugacions, recirculacions, etc. amb unes produccions especificades a
l'apartat 3.2.

5. EL TREN DE LAMINAT
El tren te la missió de separar l'aigua i estirar la fibra, augmentant-li gradualment la
velocitat. Primer s'elimina aigua circulant la pasta sobre mantes filtrants, i al final rodant
sobre corrons calents que l’evaporen. Al final del tren, es forma la bobina.
L'aigua que es treu per filtratge, es recicla.
El paper, quan arriba a la bobina, té un 7,50 % d'humitat.

6. PRODUCCIÓ
Es disposa de dues màquines de paper Màquina 2 i Màquina 3 en les quals es produeix
els següents papers:
Productes fabricats:
MÀQUINA-2
Paper Test-Lines M-20
Paper Test-Lines M-25
Paper Test-Lines M-28
Paper Agronda
Alikraft
Producció anual : 80.000 T/any
MAQUINA-3
Paper sacs llis
Paper sacs extensible
Paper cartró wall
Cartoncillo
Alikraft bosses
Paper Test-Lines M-20
Paper Test-Lines M-25
Paper Test-Lines M-28
Paper Agronda
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Producció anual : 70.000 m/any

7. DIAGRAMA DE PROCÉS PRODUCTIU
La superfície ocupada per la fàbrica és de:
Recinte reservat a futures ampliacions ........................ 79.488
Recinte industrial .......................................................... 74.804
Edificis industrials.......................................................... 18.198
Oficines i habitatges........................................................ 2.348

m2
m2
m2
m2

TOTAL ........................................................................ 174.838 m2
La fàbrica es divideix en els següents centres:
Trituració i rentat:
Refins:

Circuit Kraft
Circuit Tripa

Refins 2
Refins 3

Màquina 3
Bobinadora 3
Màquina 2
Bobinadora 2
Calderes
Magatzem matèria prima
Serveis
Laboratori
Depuració d'aigües

8. PREPARACIÓ PASTES
Continuant l'esquema simplificat tenim que en els circuits Kraft i Tripa el paper recuperat
es torna a transformar en pasta de paper una vegada eliminades les impureses. Aquestes
es troben en forma d'arena, sorra, plàstics, hots-melts, pols, etc.
8.1

Circuit Kraft
La trituració del paperot es realitza als pulpers separant les fibres i els contaminants, i
aquests poden ser eliminats mitjançant els ciclons i depuradors a pressió. Una
vegada depurada la pasta del circuit Kraft es passa per una classificació de fibres que
separa la fibra llarga i la fibra curta. La fibra curta s'aprofita a la Màquina 2 . La fibra
llarga és la que alimenta la Màquina 3.

8.2

Circuit Tripa
En aquest cas es tritura el paperot al pulper i també s'eliminen les impureses i
mitjançant el ciclons i depuracions a pressió. La pasta produïda alimenta també la
Màquina 2 de la qual es fa la capa d'inferior qualitat del Test-Lines. Les classifica en
fibra llarga i fibra curta. La fibra curta s’aprofita per fer la cara bona i la fibra llarga
s’aprofita per la cara interior
REFINS 3
La pasta de fibra llarga passa pels refins per igualar i hidratar les fibres. D’aquesta
manera està ja preparada per esser transformada un altra vegada en paper

2886/94-14

8

projecte de segona ampliació de l’abocador industrial d’alier sa

memòria
memòria
el residu

8.3

Màquina 3
La pasta procedent de Refins 3, classificada en FC i FLL (fibra curta i fibra llarga), va
al circuit de capçalera, superior i inferior, aquesta alimenta la Màquina de paper en
cabal i densitat constants per a que es formi la fulla de paper amb les mínimes
variacions de gramatge. La caixa d’entrada distribueix el raig de pasta amb una
làmina constant de la taula de Fabricació, en la que es forma la fulla. Posteriorment,
una vegada formada la fulla és necessari l’eliminació de l’aigua que es fa per mitjans
mecànics en les premses i posteriorment s’acaba d’eliminar l’aigua, a la Sequera al
eliminar fins una sequedat de paper del 93%. Les fibres es tornen a unir químicament
mitjançant de ponts d’hidrogen.

8.4

Bobinadora 3
El paper surt de la Màquina 3 amb bobines grans que desprès s’han de tallar a
l’ample i diàmetres demanats pels clients, treball que es fa en la Bobinadora 3.

9. REFINS 2
En aquesta part solament es refina la pasta provinent del circuit tripa i posteriorment
s'envia a la Màquina 2.
9.1

Màquina 2
La pasta classificada en FC i FLL després del refinat va al circuit de capçalera de la
tela superior i inferior respectivament.
Mitjançant els dos circuits la pasta arriba a la Caixa d'Entrada la qual deixa sobre la
Taula de Fabricació un doble raig que al degotar l'aigua queden les dues capes
diferents. Solament ressaltar que en la secció de Premses hi ha una premsa especial
d'ample 25 cm, pressió lineal de 1.000 kg/cm que permet arribar a sequedats del 50
% a l'entrada a sequera, que permet un estalvi important de vapor a l'assecament del
paper.

9.2

Bobinadora 2
També les bobines procedent de la Màquina 2 tenen la seva bobinadora 2 per tallar
l'ample i diàmetre de les bobines segons la comanda del client.

10. LA DEPURADORA
Ja hem seguit el camí de l'emulsió de fibra.
Per l'altra banda, tenim tres productes:
• El que no passa pel colador: filferro, fulls de plàstic, plàstics en forma de cordill o vetes
procedent de lligat de les paques.
• El separat per decantació, com sorres i algun element pesat.
• La resta, es un ambient líquid, que compte també fibra, que va a l'estació depuradora.
El residu industrial està compost pels dos primers productes i els fangs de la depuradora.
A la depuradora també hi van els lixiviats procedents de l'abocador, transportats amb
camions cisternes.
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10.1 Contaminació
En aquest procés d'obtenció de paper a partir del paper vell, no intervenen operacions
amb productes químics, essent tots els processos de neteja, depuració i refinatge
purament mecànics.
No obstant, els grans cabals d'aigua utilitzats obliguen a grans recirculacions de les
que s'han d'eliminar les matèries en suspensió. Això s'aconsegueix amb la depuració
mitjançant tractaments per flotació. Posteriorment, s’eliminen les matèries dissoltes
amb una depuració biològica (anaeròbica i aeròbica).
En aquests moments tal com s'han comentat anteriorment, els fangs que resulten de
la flotació de la depuradora s'utilitzen en el revés del paper Test Lines que es fabrica
a la Màquina 2. L'aigua depurada en part es recircula i la resta va a la depuradora
biològica i finalment a un canal agrícola que s'utilitza com a rec.

11. ALTRES INSTAL·LACIONS I SERVEIS
11.1 Personal
L'estructura del personal es formada de la següent manera:
Direcció i Administració.............................. 20
Producció ................................................... 94
Manteniment .............................................. 28
TOTAL ..................................................... 142 persones
La fàbrica treballa en continuo i cobreix les 24 hores del dia amb 5 torns en el referent
a producció. La resta de personal treballa de dia. estan pactats 7,5 dies de parada de
fàbrica a l'any amb festes assenyalades.
11.2 Laboratori
Es realitzen tots els assaigs del paper produït en les Màquines de Paper com Control
de Qualitat de compliment del Standard i també per l'anàlisi de les matèries primeres i
productes auxiliars.
11.3 Magatzem Matèria Primera
Es el lloc on es classifica per piles els diferents tipus de paperots que s'utilitzaran
posteriorment per la fabricació del paper, amb una capacitat d’emmagatzematge
aproximat per un mes de producció, unes 10.000 tones.
11.4 Energia Elèctrica
El subministrament d'energia elèctrica es fa a través FECSA amb les següents
condicions:
Tensió
25.000 Volts
Potencia contractada
15.000 kW.
Tipus de contractació:
6.1 en sis períodes
Interrompibilitat tipus:
A, B, C i D, 1,2,3,4 i 5
Posteriorment pel seu ús es redueix la tensió a 6.000 volts i 380 volts depenen de les
dimensions dels motors, mitjançant 8 estacions transformadores.
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11.5 Energia Tèrmica
El vapor es genera mitjançant calderes de vapor amb els gasos de combustió
procedents de la turbina de gas de compensació.
CALDERA 1
Pressió vapor:
Cabal:
Tipus:
Economitzador:
Funcionament:

10 kg/cm2. saturat
10 Tm/hora
Acuotubular
Tubs d'aletes
Semiautomàtic

CALDERA DE VAPOR
De recuperació acuotubular amb post-combustió amb capacitat de 60T/H a 40 bar.
11.6 Cogeneració
L’empresa ENERGÈTICA DE ROSSELLÓ, de la qual és propietari ALIER,S.A.,
FECSA i l’ICAEN té una central de Cogeneració d’energia ubicada dintre el seu
recinte. Genera energia elèctrica que exporta a la xarxa i vapor que s’utilitza en les
maquines de paper,

El residu:
1. CLASSIFICACIÓ
Els residus són exclusivament les impureses que duen les paques de paper, sense cap
més component químic que els floculants evaporats a la depuradora.
Es va demanar a la JUNTA DE RESIDUS el dictamen, sobre els fangs de la depuradora,
que va iniciar l'expedient 92/435, segons la mostra 566/92, aportada.
El resultat de l’anàlisi figura al document del 12-I-93, el dictamen del 4-II-93 considera els
fangs de la depuradora com RESIDU INDUSTRIAL NO ESPECIAL – classe II
L'escrit que acompanya l'anàlisi i el dictamen aclara que per l'eliminació d'aquestes
deixalles, cal considerar,
1) Que el contingut d'aigua és del 65 %.
2) Que és acceptable en instal·lacions de deposició controlada.

2. PRODUCCIÓ ANUAL
Com s'ha especificat la matèria prima anual, amb el 14 % d'humitat, és de 195.000 tones, i
té un rendiment del 76,89 %, que representa 150.000 tones de paper, amb un 7,06 %
d'humitat. El residual total generat sec que es deposa en l’abocador és 23.616,61T segons
dades recollides de l’activitat actual.
fangs primaris
pasta
plàstics
arenes

3.334,02
5.894,00
13.603,94
784,64
23.616,08 tones / any seques

2886/94-14

11

projecte de segona ampliació de l’abocador industrial d’alier sa

memòria
memòria
el residu

3. VOLUM ANUAL
Les peces metàl·liques no van a l'abocador.
• Fangs:
- sequedat 25,8 %
- pes específic: 0,757 T/ m3
• Pasta
- sequedat 44.4 %
- pes específic: 1,6 T/ m
• Matèries plàstiques:
- sequedat 70 %
- pes específic: 0,41 T/ m3
• Arenes
- sequedat 15 %
- pes específic: 1,5 T/ m3

3.334,02 / 0,258 / 0,757 = 17.070,75 m3

35.894,00 / 0,444 / 1,6 = 8.296,75 m3

13.603,94 / 0,70 / 0,41 = 47.400,50 m3

784,64 / 0,15 / 1,5 = 3.487,30 m3
76.255 m3/ any

4. LIXIVIATS
4.1

Aportació dels fangs
També suposem que la humitat ens passa del 25,8% al 15 %, i que la meitat
s’evaporarà. La quantitat de lixiviats
17.070,75 x (25,8% - 15%) = 1.843,64 m3/ any de lixiviats

4.2 Aportació de la pasta
La pasta porta un 44,4% d'humitat, de la que, pensem que es rebaixarà fins a un
20%0%, que representaria una quantitat d'aigua anual de:
47.400,50 x (70% - 20 %) = 2.024,40 m3/ any
4.3 Aportació dels plàstics
Els plàstics porten un 70 % d’humitat, que pensem es rebaixaria un 20% que
representaria:
12.350 x (70% - 20 %) = 6.175 m3/ any
4.4 Aportació de les aigües de pluja
Considerem un coeficients d'escorrentia, considerant que el recobriment serà força
argilós, del 55 5, i que l'evaporació del 0.55 % de l'aigua que no s'evapora.
Considerem una superfície, la afectada de les finques D i E de 10 Ha, la total de
l’abocador, inclòs l’ampliació que es projecta.
La quantitat serà,
0,45 x 0,45 x 0,4 x 100.000 = 8.100 m3/ any de lixiviats

2886/94-14
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4.5 Cabal de Lixiviats
La quantitat total anual serà de 18.143 m3/any, que representa 50 m3/dia de mitjana o
0.58 l/s.
Per recollir els lixiviats s'han construït, un dipòsit de 1000 m3. des don el camió cisterna de la paperera recull i el porta a l'estació depuradora de la fàbrica.
4.6 Càlcul hidràulic
Es projecta tubs de drenatge de lixiviats de 250mm de diàmetre de PVC porós. Per
protegir el conducte s’intuba en altre de PVC de diàmetre 300mm de les mateixes
característiques. Té una capacitat de cabal, amb un pendent mínima del 0.5 %, de
45,5 l/s.

5. COMPARACIÓ AMB DEIXALLES URBANES
5.1 Cel·lulosa
La quantitat principal de matèria orgànica és la cel·lulosa en forma de fibra. Pel
compte que els hi va, aquesta quantitat és petita. Al ser triturada fa que la
descomposició sigui ràpida, de manera que els olors típics, no són gaire perceptibles
per tractar-se d’una digestió aeròbica, ben aviat desapareixeran. Aquestes olors, no
s'aprecien fins que s'està ben ficat dintre l'abocador.
5.2 Escampall de papers
El paper vell és, de bon tros, la matèria prima principal, de manera que la quantitat de
paper a les deixalles es redueix a la mínima expressió. Tanmateix es inevitable la
seva presència.
L'escampall típic de papers a l'entorn dels abocadors, cal dir que en aquest cas es
inapreciable.
Segurament l'alt grau d'humitat de les deixalles ajuda a evitar-ho.
5.3 Rates
El residu, com que no hi ha restes de menjar, tampoc hi tenen aliment, de manera
que potser si en hi haurà alguna, però no es preveu que puguin presentar cap
problema.
L'autor d'aquest projecte dona constància de que duran l’explotació de la 1a fase no
n'hi ha vist mai cap quan ho ha visitat.
5.4 Vidre
La presencia de vidre es un problema típic dels abocadors de deixalles urbanes que
impedeixen la circulació de vehicles i màquines amb rodes de goma. Els vidres
trencats tallen i foraden el pneumàtics.
En aquestes desferres, la quantitat de vidre es tan mínima i de petit calibre, que els
camions amb rodes pneumàtiques circulen normalment pel cim de les deixalles.
5.5 Terra
Les paques de paper porten terra, procedent del pols que s'hi ha acumulat en les
diferents fases que passa fins que es fica a la tina.
2886/94-14
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Aquesta terra fa cap als fangs de la depuradora i, en conseqüència a l'abocador, amb
un grau d'humitat prou gran com perquè no faci pols.
5.6 Gas natural
Com que la quantitat de matèria orgànica és petita, i es descompon amb poc temps,
la producció de gas natural serà molt inferior al de deixalles domèstiques.
El fet de que la descomposició de la fibra sigui ràpida ens facilitarà la futura vegetació,
sense haver de esperar els quatre anys com en el cas de deixalles urbanes.
5.7 Aigua
La humitat del residu industrial, pensem, es considerablement superior a la de les
deixalles urbanes.

2886/94-14
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Projecte:
L’empresa d’arquitectura i Enginyeria CCAE, S.L. va redactar el projecte de Abocador de la
Paperera Alier S:A, a Rosselló. Aquest projecte es va completar amb l’annex A de novembre
del 1994 i l’annex B de juny del 1995. Posteriorment va redactar, a l’agost del 1998, el projecte
de la primera ampliació completant-se amb el projecte reformat del juliol del 1999
L’abocador, allargat del sud a nord, s’inicia a la costa dels Carros a cota 334, a l’esvoranc, però
aviat puja a la cota 359, on ja va aproximadament, horitzontal al llarg de la Serra, ocupant les
finques A i B de superfícies 27.932 m2 i 58.742 m2 respectivament.
En aquest abocador hi ha la presa, que talla l’esvoranc de la Costa dels Carros, i salva el
desnivell entre la Plana i la Serra i ubicada íntegrament a la finca A.
Posteriorment, la primera ocupació ocupa una finca de 40.697,90m2, aquesta ampliació no va
contemplar instal·lacions auxiliars ja que ja estaven executades en les obres de l’abocador
original.

Eliminació de lixiviats:
Al realitzar les obres, en alguns punts no s’ha seguit els projectes al peu de la lletra, però
sempre ha estat amb coneixement de Medi Ambient i més aviat millorant les condicions
projectades.
En aquestes variacions n’hi ha tres que tenen especial importància per afectar a l’ampliació que
ara es projecta. Són:
1ra. La basa de lixiviats s’ha construït molt més gran, de 1000 m3, superfície suficient per
abocador ampliat i per absorbir els lixiviats de la segona ampliació.
2na. Les canonades del drenatge dels lixiviats, previstes de diferents calibres, a la realitat s’han
fet totes amb tubs de PVC porós, especial per a drenatges, de 250 mm de diàmetre interior,
intubat en altre tub deD300mm de les mateixes característiques en la rasa drenant i doblat en
la connexió entre l’abocador i la bassa. El aquest projecte es preveu una instal·lació de les
mateixes característiques ja que està comprovat per la practica, el bon funcionament.
3ra. El drenatge de lixiviat de la primera ampliació de l’abocador embranca amb el drenatge del
primer abocador en el pou de registre nombre 6 (segons projecte d’ampliació) i des d’aquest
punt, una sola conducció porta els lixiviats a la bassa. El projecte de la segona ampliació
preveu una xarxa de drenatge de lixiviats totalment independent de la de les instal·lacions
actuals

Explotació:
L’abocament de residus s’havia previst en dues fases:
1a fase ......... zona oest (anomenat en els plànols A i B)
2a fase ................ zona est (anomenat en els plànols C)

2886/94-14
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Condicions tècniques:
Les obres més especials - bàsicament la presa al nord de la finca.-, afecta a les dues zones
segons establiment de fases. Pel que fa a la resta de condicions tècniques de l’abocador són
iguals a les projectades a les de l’abocador inicial.
-

pendent del drenatge
pendent solera
tipus de tubs de drenatge
tipus de cunetes
impermeabilitzacions i drenatges de rases, cunetes, soleres i laterals
tipus de tanca
pous de registre
pous piezomètrics
murs de drenatge vertical de lixiviats
drenatge vertical de gas
clausura
plantació vegetal.

2886/94-14
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Ampliació:
Els abocadors actuals ja estan quasi colmatats, el que obliga a pensar en la segona ampliació.
Amb aquesta fi s’ha comprat la finca veïna a l’oest de la finca “B”, de llargària i amplària
superiors, i una superfície, descomptant expropiacions, de 116.360,73 m2, que denominarem
finca “D” + “E”, situada íntegrament a La Serra, amb unes característiques de climatologia,
vegetació i paisatge similars.
En l’apartat “Finca objecte del projecte d’ampliació” del capítol antecedents es descriu les
característiques físiques de la finca.

Estudi geològic:
Amb data desembre del 2009, es va fer l’estudi geològic de la Costa dels Carros i la Serra,
corresponent a la nova finca
Cal dir que en talls naturals o artificials, l’estructura del terrenys es manifesta sorprenentment
uniforme durant molts quilòmetres.
De manera que un tall geològic seria:
1. Una capa d’uns 50 cm de terra vegetal.
2. Una capa de l’ordre de 9,50m de valor mitjà, de dipòsits de terrassa al·luvials de bolos i
graves amb matriu sorrenca argilosa, permeable.
3. Una capa no continua de gresosa verdoses de gra mitjà amb un espessor mig d’uns 60cm.
4. Un fons d’argila, de color marró vermellós formant el cos del tossal. Hi ha vàries teuleries
que aprofiten aquestes argiles.
5. Llantions de gresos de gra fi, alternades amb capes d’argiles de color vermellós

Idoneïtat del lloc:
1. LA SERRA
A l'apartat anterior es fa una descripció d'un tall geològic natural de la zona on es vol fer
l'abocador. En el punt tall geològic del capítol antecedents, s’ha descrit la finca; forma,
dimensions i nivells. La composició geològica natural descrita, la trobem a molts punts
d'aquesta zona:
-

A l'abocador de Lleida, a la Serra Llarga
A Lleida a les muntanyes de la Seu Vella i Gardeny
A la variant de Menàrguens, de la carretera vella de Balaguer.
A l'aeroport d'Alfes, etc..

Endemés, abunden les bòviles que aprofiten les lutites com a matèria prima.

2. OLORS
La zona on és projecta l’ampliació de l’abocador de mides aproximades 240 x 675 m,
allargada de nord a Sud, és veïna al costat oest de la finca B.
2886/94-14
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Al punt més proper a Rosselló de la Costa dels Carros hi havia l'abocador de deixalles
urbanes, sense que ocasionés molèsties, per mal olor, a la població. L’abocador industrial
està situat mes lluny de Rosselló, cap al nord-oest, de manera que el vent dominant, de
l'Aragó, no porta olors a la població. Es el vent de Mestral que té la direcció més
desfavorable no es ni de bon tros dominant. De totes maneres, es pot comprovar, en les
instal·lacions actuals, que el primer abocador i l’ampliació no produeixen olors molestes.

3. DISTÀNCIES
La distancia entre l’abocador i Rosselló serà de l'ordre de 3.00 quilòmetres, i 800 mts, més
fins a la fabrica. El camí, fins a la Costa del Carros, està asfaltat.
Les distàncies són prou grans com per no ocasionar molèsties i prou xiques com per no
encarir massa el transport.

4. AIGÜES SOTERRÀNIES
a. AIGÜES EXTERNES SUPERFICIALS
L'altiplà té inclinació cap a l'oest, i cap al sud, la inclinació natural del riu Ribera
Ribagorçana.
L'abocador, es allargat, de sud a nord, llindant a l'est amb la forta vessant que separa La
Serra de La Plana, línia més alta de la planícia, i a l’oest limitarà amb la nova carretera
projectada per Foment.
El nord de l'abocador arriba a una torrentera que es fica a la Serra, ja al terme d'Alguaire.
De manera que les aigües superficials, de pluja, no poden venir del nord, de l'est no hi ha
conca, de l'oest te el pendent al revés cap a la carretera, i el mateix passa al costat sud
amb pendent cap el barranc que configura la serra.
b. AIGÜES INFILTRADES
Atenent l’estudi geològic, en la finca s’ha detectat la presència de dos sistemes aqüífers
diferenciats i superposats:
• Aqüífer de terrassa alta quaternari:
Està format per graves, amb potencies variables que com a màxim arriben als 12m de
gruix. La recàrrega es limita als períodes de pluja i a retorns per reg agrícola. La
descàrrega es produeix en els vessants i barrancs del nord i sud que l’envolten o fins,
difícilment és pot arribar als drens del fons de l’abocador actual donat la
impermeabilització de la cubeta.
Segons les dades del sondeig AS2, el nivell piezomètric es troba a la cota 356,1.
El punt més baix de l’abocador es situa en la cota 353,30, correspon a la zona central on
la potencia de les graves és mes elevada. Es podria considerar que les aigües drenaran
per les capes de graves i discorreran per sota l’abocador ampliat i actual, ja que hi ha una
diferencia de nivell considerable. De totes maneres, com la recàrrega de l’aqüífer és amb
aigües superficials, es col·locarà un tub de drenatge de D300 de PVC porós en els punt
baixos de l’excavació i abans de la impermeabilització de la cubeta. Aquest tub es
conduirà fins a la cuneta del camí d’accés.
Aquesta instal·lació té en compte la construcció de la nova carretera, que discorre en part
elevada, fins el pK 1,220 i en part en terraplè, des del pK 1,250. Encara que no tenim
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dades sobre les cotes i pendents de la carretera, del que es pot deduir en els plànols és
que suposarà un gran buidat de la capa de graves en la zona en terraplè. Per tant la
recollida d’aigües projectada només recollirà les aigües en els perímetre sud i est, en la
part corresponent al pas de la carretera elevada.
• Aqüífer Oligocè (substrat rocós terciari)
Està format per una alternança d’estrats argilitics amb estrats tabulars i lenticulars de
gresos. Aquesta disposició fa que es tracti d’un aqüífer multicapa aprofitant la major
permeabilitat de les juntes de fissuració i d’estratificació dels bancs de gresos. Presenta
una potencia que supera els 50m de gruix. La recàrrega es pot produir per infiltració des
de l’aqüífer superior. La descàrrega es produeix en els vessants i barrancs que l’envolten o
cap a altres sistemes aqüífers més profunds.
Segons les dades del sondeig AS4, el nivell piezomètric es troba a la cota 345,1.
No es considera l’evacuació d’aquest aqüífer, ja que les obres de l’abocador no l’efecten.
c. POSSIBILITAT A ALTRES INDRETS DE LA SERRA
A qualsevol esvoranc que des de La Plana es fiqui a La Serra, podria reunir unes
condicions potser millors perquè no caldria buidar tant, però considerant:
a)
b)
c)
d)

La facilitat de l'accés.
Que actualment ja s'hi està abocant, i que l'abocador actual necessita un tractament.
La propietat de les finques.
Que l’explotació potser, i serà seguida, sense interrupcions.

Considerem que no seria adient buscar una altra situació.
D'altra banda, intentar fer l'abocador a la plana de la fàbrica tindríem greus problemes
d'impermeabilització, d'aigües soterrànies, i d'alteració del paisatge perquè s'haurien de fer
abocadors de superfície, i el cost del terreny serà molt elevat.
d. INFLUÈNCIA AL PAISATGE
La zona d’ampliació, pràcticament no és visible perquè està a dalt de l’altiplà. Només pot
enlletgir el paisatge des d’un punt de vista aeri i abans no es clausuri.

Drenatge lixiviats:
a. DRENATGE ABOCADOR
El drenatge principal de l’abocador es farà amb tub de PVC D250, porós, intubat en altre de
D300 de les mateixes característiques, com a protecció. Es tracta d’una doble xarxa de
conductes independents en les dues cubetes previstes en les dues fases (D i E). S’uniran en el
pou de registre 4, des del que i fins la bassa de lixiviats, els conductes es substitueixen per dos,
col·locats verticalment, de D300 de PVC no porós.
Els conductes porosos discorreran per la capa de drenatge de les cubetes fins el punt més
baixos: entre P13 i P14 en zona D i entre P7 i P8 en zona E, i amb un pendent del 1.5%-2% A
partir d’aquests punts discorreran en rasa amb pendent del 0,50% fins el P4. En tots aquests
recorreguts els tubs es protegiran del pes del residu, amb una volta de formigó armat de15cm
de gruix.
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Amb aquestes condicions, la capacitat d’evacuació de líquids es de 45,5 l/s en cada conducció,
equivalent a 3.931m3/dia, em cada conducció.
Això ens permet sobradament eliminar els lixiviats, ja que en el càlcul del punt 4.5 del capítol “el
residu” s’avalua el cabal total de lixiviat a evacuar és d 0,57 l/s.
b. SORTIDES DEL DRENATGE
En el P4 embranquen les dues conduccions de les cubetes D i E. Fins a la bassa de lixiviats,
l’evacuació discorrerà amb tub PVC D300, en rasa pel camí, amb pendent del 0,5% i capacitat
74l/s. Es doblarà el tub per si es el cas s’embossa la canonada de desguàs projectada.
c. TIPUS DE CANONADES
Totes les canonades es faran amb tub de PVC. Doble tub en les cubetes de D250 intubat en
D300, porós de PVC. De D300 de PVC en rasa en el recorregut d’enllaç amb la bassa.
Aquesta solució és l’emprada en l’abocador actual.
d. NETEJA DEL TERRENY
No es considera aquesta obra ja que el projecte parteix d’un terreny buit en el s’han extret els
àrids .
e. RASA MÍNIMA
La rasa per la canonada de drenatge ha de tenir una fondària mínima de 1.20 en la zona de
gresos, amb independència de les terres de rebliment que hi puguin haver sobre. D’aquesta
manera protegim la canonada del pes de les màquines.

Explotació:
a. ETAPES ABOCADOR ACTUAL
El primer abocador actual es va projectar explotar-lo en tres fases, a causa de que en la zona
mitja sobraven terres – lutites, gresos i vegetal - . de manera que, a l’autor del projecte, li va
semblar versemblant anar gastant aquestes terres sobreres mentre es feien les dues primeres
etapes. Tanmateix la practica va aconsellar iniciar els abocaments per l’extrem sud, i seguir cap
al nord amb una sola fase, encara que això a causat muntanyes de terres fetes amb les
sobreres i en espera de ser utilitzades en la projectada tercera fase del mig. En quan a la
primera ampliació es va seguir el mateix ordre, iniciant-se l’abocament pel sud continuant cap al
nord.
Actualment cap dels dos abocadors, inicial i ampliació, estan clausurats i es treballa
paral·lelament en ambdós cubetes.
b. ETAPA AMPLIACIÓ
Donada la gran superfície del terreny, es projecta l’explotació en dues fases, dividint el terreny
en dos cubetes d’amplàries similars. Les anomenem D i E en els plànols.
Les dimensions de cada cubeta es també similar a les de l’abocador actual.
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Impermeabilització:
a. TERRAPLENAT DE RASES EN ZONES DRENATGE
L’execució de les rases es farà de manera que el pendent dels drenatges, cap a la bassa, sigui
del 0.5 % mínim.
Al fons de les rases s’hi ficarà una capa de 30 cm d’argila si estem sobre lutites o de 60 cm si
va sobre gresos. Sobre aquesta argila s’hi instal·laran els tubs de drenatge i la rasa s’omplirà
amb grava silícia uniforme D> 32 mm.
b. IMPERMEABILITZACIÓ DELS FONS I LATERAL
S’arranjarà la base del vas de manera que tingui un pendent mínim del 2% cap al drenatge.
La impermeabilització del fons es farà netejant-lo mecànicament, estenent una capa d’argila
d’uns 90 cm. Aquesta capa es protegirà amb una extensió de 50 cm, de grava silícia de gra de
diàmetre superior a 32 mm. amb el que s’aconseguirà la colmatació.
En les impermeabilitzacions, del fons i laterals, corresponents a zones permeables, cas de
gresos i graves pluvials, el gruix de l’argila s’incrementa fins a 60 cm. distingint dos casos:
En la impermeabilització dels laterals, amb pendent normalment inferior al 50 %, no permet la
compactació mecànica directa, i necessita l’ajuda de les pròpies deixalles pel pas de les
piconadores.
Caldrà tenir cura de la compactació, procurant que la humitat de l’argila, a la vora del 12-14 %
s’atansi a la idònia. Els gruixos de 90cm, s’entenen un cop compactats.
c. PANTALLES TRANSVERSALS DRENANTS
Corresponent, si fa o no fa, una pantalla cada 2 x 75 = 150 m. Se n’ha previst tres/quatre.
Endemés hi haurà el drenatge rera el mur.
Estaran formades per una capa de grava silícia, D> 32 mm, i d’un gruix de 50 cm.
Aquesta pantalla tindrà una inclinació del 60 % que és la que correspon a la formació de les
cel·les setmanals de deixalles.
d. POUS DE REGISTRE I EVACUACIÓ DE LIXIVIATS
Estaran formats per tubs de formigó porós de 800 mm de diàmetre i s’aniran construït conforme
el nivell de residus creix i voltant-los de sorra silícia.
Per evitar que al manejar mecànicament les desferres, el pou mai estarà sota el nivell dels
residus.
Per evitar que el pes dels tubs que formen el pou, aixafin els de drenatge, la unió entre aquest i
el drenatge es farà amb un dau de formigó HM-15.
Els pous de registre permetran controlar el funcionament correcte del drenatge, treure mostres
del lixiviats, i, inclòs eliminar-los mitjançant bomba.
Per evitar accidents, es poden prendre diverses solucions com mantenir les parets del pou
sempre un metre, com a mínim, del nivell de les desferres o disposar d’una tapa-plataforma, de
2.20 x 2.20 m².

2886/94-14

21

projecte de segona ampliació de l’abocador industrial d’alier sa

memòria
memòria
projecte

e. RASES PERIMETRALS
Les rases perimetrals han de recollir les aigües superficials de l’abocador clausurat i les que
poden venir de l’exterior.
Al costat est, la rasa perimetral, ja construïda recull les aigües de l’abocador actual, pel que cal
construir altra rasa al costat oest del camí. La del costat oest, la rasa haurà de recollir les
aigües d’escorrentia de la meitat l’abocador que s’amplia i del camí, que seran:
superfície ........................................ 11,65 Ha
coeficient escorrentia .............................. 0.55
període 25 anys: .................................... 1.25
temps escorrentia ............................ 9 minuts
temps recorregut .............................. 7 minuts
Q = 116.360,73/2 x 76 x 0.55 = 270 l/s
1.25 x 3.600 x 2
f. CAPACITAT HIDRÀULICA DE LA RASA
Secció ............................................... 0.49 m2
perímetre mullat .................................. 1.98 m
radi hidràulic...................................... 0.247 m
pendent .................................................0.5 %
matèria – argila .................. 0.85 (IV) C=31.5
V = 31.7 x 2 V0.005 x 0.247 = 1.11 m/s
Q = 0.49 x 1.11 x 1.000 = 544 l/s > 270 l/s
g. JUSTIFICACIÓ HIDRÀULICA DEL DRENATGE
El drenatge de la zona ampliada s’evacuarà directament a la bassa de lixiviats. De manera que
el càlcul anterior és vàlid per tot el recorregut.
El tub de drenatge de 30 cm de diàmetre i 0.5 % de pendent, pot portar a tub ple, un cabal de
74 l/s.
El cabal de lixiviats, estudiat al capítol “el residu”II, incloent-t’hi les aigües de pluja de tot
l’abocador, és de 18.143 m3/dia - 49,70m3/dia - 0,57 l/s.
h. POUS PIEZOMÈTRICS
Son pous per poder controlar la influència dels lixiviats de l’abocador a les aigües soterrànies
de la zona d’influència, a l’exterior de l’abocador fent anàlisis de les aigües dins de l’abocador,
durant i desprès.
La forma, profunditat, situació i nombre s’han de determinar amb un estudi hidrològic, però en
principi els pous existents cobreixen els marges nord, sud i est de la instal·lació (S1 a S10). Al
fer els sondeigs geològics s’han deixat dos pous preparats pel control de l’aigua de la banda
oest. Son els punts que anomenem . Son els punts S11 i S12
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Situació dels piezomètrics:

S5

S 11

S8
S7

S3

S9
S10
S2

S 12

S6

S1
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Gas natural:
Hem de donar sortida al gas natural que s’hi forma.
El component principal és el metà, que té un pes molecular de 16, inferior al de l’aire, que es de
29, en conseqüència, el drenatge s’ha de fer cap dalt. Es convenient aquest drenatge per evitar
incendis, i facilitar la vegetació, al eliminar més fàcilment el gas natural.
Pel tipus de residu, la quantitat que se’n produirà no es important, de manera que es descarta
l’aprofitament.
La resta es farà amb tubs de ferro de 40 cm, de diàmetre que s’omplen de grava superior a
32mm., i que es va estirant quan puja el nivell de la brossa, deixant una columna de grava.
Aquests drenatges es distribuiran en triangles equilàters de 30 m de costat, que en correspon
uns 390 m2.
Al final de cada xemeneia, el tub s’hi deixarà i es rematarà amb un capell metàl·lic.
Aquest sistema, l’aplicat a l’abocador actual, ha funcionat bé, no havent-se produït cap incendi
des de que s’hi va aplicar.

Condicions complementaries:
Les instal·lacions comptaran amb un únic accés situat a la costa dels Carros. El terreny
(abocador actual, primera ampliació i segona ampliació) estarà encerclat per una tanca
metàl·lica, sense impediments que permetin la circulació entre les tres instal·lacions.
Independentment la bassa de lixiviats també queda tancada per altra tanca metàl·lica.
Disposa de camins que encerclen les dos cubetes actuals. El projecte preveu altre camí
perimetral que embrancarà amb els camins existents.
En l’abocador actual hi ha una petita edificació destinada a sala de registre i control. Aquesta
instal·lació es suficient per servir també a la segona ampliació. Encara que la seva situació
possiblement no és la idònia, ja que està situada a l’est, ocupa un espai fora de les cubetes i no
es recomanable doblar aquest servei. Al voltant d’aquesta edificació hi ha espai lliure suficient
per a la zona d’espera de vehicles.
El laboratori està situat en el recinte industrial.
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tanca metal.lica

Situació de les instal·lacions complementaries:

zona d'espera dels camions
sala de registre i de personal
tanca perimetral

BASSA

únic acces a l'abocador

ACCES
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Maquinaria:
De fet, l’ampliació que ara es projecta, no és un augment de l’activitat, sinó una prolongació,
per un termini aproximat de 7.5 anys mes.
En conseqüència la maquinària serà la mateixa o, en tot cas, renovació de l’existent.
Per les feines següents es necessiten màquines o vehicles especials:
-

Excavacions de terres
Transport de terres a curta distància, dintre l’abocador.
Transport de terres a llarga distància, d’aportació i rebuig
Transport de residus des de la fàbrica a l’abocador (4 km)
Classificació de graves
Transport de lixiviats per reciclatge
Transport de lixiviats a la depuradora biològica de la fàbrica

En resum, la maquinaria que es disposa és:
-

màquina de cadenes amb pala
màquina excavadora
2 camions

Segellat:
Quan el nivell de deixalles arribi a la cota prevista als plànols, caldrà fer les següents
operacions de clausura:
-

Regularitzar, compactant amb els mitjans de que es disposi, la capa superior, formant
esquema d’ase, amb pendents del 2% cap a les cunetes laterals.

-

Impermeabilització, amb una capa de 90 cm d’argiles compactades.

-

Drenar la superfície amb una capa de grava silícia D>32 mm portant les aigües a les
cunetes.

-

Sobre el drenatge, una capa de 50 cm de terra vegetal.

-

Ampliar el gruix de terra de cultiu, amb 30 cm de terra vegetal especialment adobada.

-

Acabar els pous de registre amb una campana de formigó armat i tapa de 70 cm de ferro
colat.

-

Els drenatges verticals de gas natural, es deixaran a la coronació i s’acabaran amb un capell
metàl·lic soldat al tub.

-

Es procedirà a la plantació vegetal, seguint les directrius del Servei d’Extinció d’Incendis.
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Vida de l’ampliació:
La capacitat útil de l’abocador és de 403.628 m3 de residu.
Al capítol II, al estudiar la fàbrica i la seva producció, hem vist que el volum anual de deixalles
que cal transportar a l'abocador, és de 76.255 m3.
Encara que no es disposa d’una màquina compactadora de deixalles, que podria reduir el
volum a un 20-25 %, si que, en menys grau, es van compactant un cop deposades a
l’abocador, a causa de:
-

Pes de les màquines i vehicles, i vibracions.
Reciclatge dels lixiviats.
Aigua de pluja.

Bé, podem considerar que el volum dels residus es reduirà a un 50 %.
De manera que la vida de l’ampliació que es projecta, serà de:
403.628

= 10,5 anys

76.255 x 0.50

Manual d’explotació:
Aquest projecte no tracta d’un nou abocador, si no de l’ampliació d’un existent, ubicat al mateix
tipus de terreny, amb el mateix sistema d’explotació, pràcticament al mateix lloc, i amb el
mateix residu.
En conseqüència, hem d’entendre que els tipus de control, anàlisi i freqüència han de ser les
mateixes que les aprovades per l’abocador actual. Per tant considerem vàlid el manual per
l’ampliació de l’explotació, a excepció de
plànol nº1 : “Topografia Estat abocament al 01-07-199 que es substitueix per
plànol nº3 : “Topografia Estat actual”
plànol nº3 : “Planta rases i Detalls” que es substitueix per
plànol nº4 : “Planta Ampliació”
plànol nº5 : “Seccions Clausura” que es substitueix per
plànol nº6 : “Seccions longitudinal i transversals”
plànol nº6 : “Planta clausura” que es substitueix per
plànol nº6 : “Seccions longitudinal i transversals”
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Documentació:
S’adjunta copia de la documentació referent a permisos de l’abocador actual:
Ajuntament de Rosselló: Decret de llicencia d’activitat classificada (21-04-1995)
Junta de Residus: Autorització de l’activitat (09-09-1996)
Direcció General d’Urbanisme: Autorització d’obres per a la instal·lació d’un abocador
industrial (09-01-1997)
Junta de Residus: Aprovació del manual d’explotació (10-06-1997)
Junta de Residus: numero de codi (24-12-1997)
Alier SA: Manual d’explotació (31-12-1996)
Direcció General de Qualitat Ambiental: autorització ambiental de l’adequació a la llei 3/98 de
l’activitat de dipòsit controlat de residus no perillosos (21-02-2008)
Direcció General de Qualitat Ambiental: autorització ambiental per l’activitat d’extracció de
graves i sorres (16-09-2008)

Lleida, febrer del 2010
Josep Cots Masana
Dr. Enginyer Industrial
Col·legiat num 1203
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1. ANTECEDENTS
Al mateix indret de la Serra, conegut per la Costa dels Carros, hi havia l’abocador
municipal, que es va clausurar. Durant una bona temperada, a l’abocador d’Alier, S.A. si
abocaven les deixalles urbanes de Rosselló i les industrials de la paperera, d’una manera
incontrolada. Per aquestes causes es va produir algun incendi, que va ésser relativament
fàcil d’apagar-lo perquè hi havia deixalles industrials amb un alt contingut d’humitat, de
l’ordre del 65 %.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA SITUACIÓ
Com que es tracta d’una ampliació ja es va escollir la situació del primer abocador, ubicat
a Rosselló, a la Costa dels Carros i la Serra, lloc que es va considerar idoni perquè les
distancies no son grans (2 quilometres del poble i 3 de la paperera), però el suficient
perquè olors, papers etc., no arribin a la població. No es pràcticament visible des de la
carretera, airejat, i amb una capa de gresos impermeables, que junt amb l’
impermeabilització amb argiles, evita que els lixiviats contaminin aigües soterrades i/o
superficials.

3. NATURALESA DELS RESIDUS
Per minvar problemes de lixiviats, s’estudia reduir la humitat dels residus industrials.
Aquest es un procés que no es realitzarà a l’abocador, si no a la fàbrica, de manera que
correspon més al procés industrial. Per aquest motiu s’ha demanant la informació
corresponent, que es recull en aquest document,
Segons l’apartat 3 del projecte inicial, la formació dels residus, són:
Fil ferro
Fangs primaris
humitat 25,8 %
Pasta
humitat 44,4 %
Plàstic
humitat 70 %
Sorres
humitat 15%
En el mateix, apartat, es fan les consideracions següents:
a) Els filferros no van a l’abocador, si no que es venen com a ferro vell.
b) Que els mateixos plàstics, amb un 70 % d’humitat, no produiran lixiviats.
c) Que les fibres de cel·lulosa, amb una humitat del 44,4%, una part d’aigua s’evaporarà,
una altra s’escolarà en forma de lixiviats, i quan el grau de sequedat arribi la meitat %
ja no donarà més lixiviats.
d) Que els fangs, d’un 25,8 % d’humitat, passarà el mateix, una part s’evaporarà, una altra
anirà a lixiviats, i quan la sequedat arribi a la meitat s’estancarà.
e) En conseqüència, actualment la previsió de la producció de lixiviats es la que donen les
xifres esmentades. De manera que, el contingut d’aigua que restarà es prou alta com
per assegurar que no es produiran incendis, si es prenen les mesures correctores
idònies.
f) Si fem una comparació entre les deixalles urbanes i els residus industrials, es dedueix
fàcilment la influència sobre el risc de foc:
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-

Cel·lulosa
La quantitat principal de matèria orgànica es la cel·lulosa en forma de fibra. Pel compte
que els hi va, aquesta quantitat es petita. Al ser triturada fa que la descomposició sigui
ràpida, de manera que els olors típics, si be son forts al principi, ben aviat
desapareixen, i amb ells el risc d’incendi. De fet, la descomposició de la cel·lulosa es fa
quan els residus encara tenen tota la humitat.

-

Escampall de papers
El paper vell es, de bon tros, la matèria prima principal, de manera que la quantitat de
paper a les deixalles es redueix a la mínima expressió. Tanmateix es inevitable la seva
presencia. L’escampall típic de paper a l’entorn dels abocadors, cal dir que es aquest
cas es inapreciable, i cal considerar que la tanca prevista en aquest document evitarà
l’escampall. Segurament l’alt grau d’humitat de les deixalles ajuda, també, a evitar-lo.

-

Rates
En el residu, com que no hi ha restes de menjar, no hi tenen aliment, de manera que
potser si que n’hi haurà alguna, però no es preveu que puguin presentar cap problema.
L’autor d’aquest projecte dona constància de que no n’hi ha vist mai cap quan ho ha
visitat.

-

Vidre
La presencia de vidre es un problema típic dels abocadors de deixalles urbanes que
impedeixen la circulació de vehicles i màquines amb rodes de goma. Els vidres trencats
tallen i foraden els pneumàtics.
En aquest desferres, la quantitat de vidre es tan mínima que els camions amb rodes
pneumàtiques circulen normalment pel cim de les deixalles.

-

Terra
Les paques de paper porten terra, procedent del pols que s’hi ha acumulat en les
diferents fases que passa fins que es fica a la tina.
Aquesta terra fa cap als fangs de la depuradora, i, en conseqüència a l’abocador, amb
un grau d’humitat gran.

-

Gas Natural
Com que la quantitat de matèria orgànica es petita, i es descomposa en poc tems, la
producció de gas natural serà mol inferior al de deixalles domestiques.
El fet de que la descomposició de la fibra sigui ràpida ens facilitarà la futura vegetació
sense haver de esperar els quatre anys com en el cas de deixalles urbanes.

4. CEL·LES
El disseny de la presa s’ha fet perquè les capes de residu, inclosos 15 cm, de revestiment
de terra, facin un gruix de 2,50 mts. En principi si fem, amb deixalles, un gruix de 2,50 mts.
només amb la compactació senzilla dels camions, maquines i pes de la protecció de terra,
ja ens baixarà els 20 cm. De totes maneres no es tracta de mides exactes i, en tot cas,
corregible. El volum de deixalles es de 76.000 m3/any, que representa 1460 m3 per
setmana, una superfície de 584 m2.
Cada cap de setmana caldrà cobrir la superfície i laterals, formant una cel·la, amb una
capa de 15 cm de terra, inclòs els talussos, pel que es necessitarà, com a promig, 56 m3
de terra. Les funcions d’aquestes capes de terra son, només d’aïllament, en cas de foc.
La clausura de l’abocador es pot anar fent a mida que les zones restin colmades.
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Amb els residus ja es procurarà donar un pendent cap a les cunetes. Es cobrirà amb una
capa de 90 cm d’argiles, 30cm de graves, ben compactades, i a continuació amb capes de
terra vegetal, d’un gruix mínim de 80 cm, amb la que s’ajustarà el pendent del 2 % cap a
les cunetes.

5. CAUSES DEL INCENDI
5.1 GAS NATURAL
El gas natural, que es forma espontàniament al descompondre’s la matèria organica, es el
causant principal dels incendis en abocadors, i al tractar-se d’un gas, dificulta les
operacions d’extinció.
Hem de donar sortida al gas natural que s’hi forma, encara que, per la descomposició
ràpida de la cel·lulosa, quan cobrim la terra per formar la cel·la, gran part ja s’haurà
escapat.
El component principal es el metà, que te un pes molecular de 16, inferior al de l’aire, que
es de 29, en conseqüència el drenatge s’ha de fer cap dalt. Es convenient aquest drenatge
per evitar incendis, facilitar la vegetació, i eliminar mès fàcilment el gas natural.
Pel tipus de residu, la quantitat que se’n produirà no es important, de manera que es
descarta l’aprofitament.
La xemeneia es farà amb tubs de ferro o formigó de 40 cm de diàmetre, que s’omplen de
gra uniforme 20-50 mm, i que es van estirant quan puja el nivell de la brossa, deixant una
columna de grava. Aquests drenatges es distribuiran en triangles equilàters de 30 mts. de
costat, que en corresponen uns 390 m2. Al final de cada xemeneia, el tub s’hi deixaran i es
remataran amb un capell metàl·lic.

5.2 ALTRES CAUSES
En l’apartat 3, al considerar la naturalesa dels residus hem recalcat la gran quantitat
d’aigua que porten , el que, sens dubte, impedeix de per si que es produeixi cap incendi.

Lleida, febrer del 2010
Josep Cots Masana
Dr. Enginyer Industrial
Col·legiat num 1203
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NORMATIVA CATALANA EN MATÈRIA DE RESIDUS
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus
1. DEROGADA la disposició final 2 pel Decret 245\1993, de 14 de setembre, d'aprovació dels Estatuts de la Junta de Residus
2. MODIFICATS els articles 56.1.c i 75.1.c per la Llei 3\1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental
3. MODIFICADA per la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.
4. DEROGATS els articles 49, 50 i 51 per la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les i nfraestructures de tractament de
residus i del cànon sobre la deposició de residus.
5. DERROGADA pel Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refòs de la Llei reguladora dels residus
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
1. MODIFICA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
2. DERROGADA pel Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refòs de la Llei reguladora dels residus
Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residus.
1. DEROGA els articles 49, 50 i 51 de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus
1. DERROGADA pel Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refòs de la Llei reguladora dels residus
Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació del Estatuts de la Junta de Residus.
Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell Assessor de la Gestió dels residus industrials de
Catalunya.
Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus a Catalunya.
Decret 158/1994, de 30 de maig, pel qual es regulen i adeqüen a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, procediments reglamentaris que
afecten les matèries a les quals intervé el Departament de Medi Ambient.
1. MODIFICAT l'art. 1 pel Decret 361\1994, de 15 de desembre, pel qual es modifica la composició de la Comissió Central d'Indústries
i Activitats Classificades
2. MODIFICAT l'art. 1 pel Decret 97\1996, de 19 de març, pel qual es modifica la comsosició de la Comissió Central d'Indústries i
Activitats Classificades
3. DEROGAT pel Decret 93/1999
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
1. MODIFICATS els articles 5, 6, 11 i la disposició addicional 1 pel Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
1. MODIFICATS els articles 3, 5 i 6, la disposició transitòria i l'annex pel Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret
34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons econòmic previst al Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de
setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos legals vigents en matèria de residus industrials.
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
1. MODIFICA els articles 3, 5 i 6, la disposició transitòria i l'annex del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de
residus de Catalunya.
2. MODIFICA l'annex 1 del Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.
3. MODIFICA els annexos 3 i 4 de l'Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les
característiques dels residus.
Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció.
1. MODIFICA els articles 5, 6, 11 i la disposició addicional 1 del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres
residus de la construcció.
Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refòs de la Llei reguladora dels residus
1. DERROGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus
2. DERROGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus
3. DERROGA la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
4. DERROGA la Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus
Ordre de 26 de setembre de 2000 per la qual es modifica l'Ordre d'1 de juny de 1995 sobre acreditació de laboratoris per a la
determinació de les característiques dels residus.
1. MODIFICA els apartats 1.1, 1.2 i 2.2 de l'annex 4 i les disposicions transitòries primera i segona de l'Ordre d'1 de juny de 1995,
sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques dels residus.
Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s’aprova el procediment telemàtic relacionat amb la formalització de la
documentació de control i seguiment de residus i la sol·licitud d'inscripció al Registre de productors de residus industrials de Catalunya.
Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per la qual s’aprova el procediment de presentació telemàtica de la Declaració anual
de residus industrials
1. MODIFICA els apartats 1.1, 1.2 i 2.2 de l'annex 4 i les disposicions transitòries primera i segona de l'Ordre d'1 de juny de 1995,
sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques dels residus.
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Ordre MAH/94/2004, d'1 d'abril de 2004, per la qual s’aprova i es dóna publicitat al model d'autoliquidació del cànon sobre la deposició
de residus. Correcció d'errades de l'Ordre MAH/94/2004 de 23 d'abril de 2004, DOGC 4118.
Ordre MAH/394/2006, de 27 de juliol, per la qual es crea el Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya
Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que gestiona l'Agència de Residus de Catalunya
Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.
Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals. Accés als
documents del Pla
Resolució de 16 d'octubre de 1995 per la qual es fa públic l'Acord de Govern d’aprovació del Programa general de residus de Catalunya.
Resolució de 12 de desembre de 1996 per la qual es dóna publicitat a l’aprovació del Programa de gestió de les dejeccions ramaderes a
Catalunya, adoptat pel Consell de Direcció de la Junta de Residus.
Resolució de 16 de juliol de 1996 per la qual es dóna publicitat a l’aprovació dels programes d'actuació adoptats pel Consell de Direcció
de la Junta de Residus.
Resolució de 3 de desembre de 2001 per la qual es dóna publicitat a l’aprovació dels programes d'actuació adoptats pel Consell de
Direcció de la Junta de Residus.
Resolució MAH/3210/2005, de 26 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a l'aprovació per part del Consell de Direcció de l'Agència de
Residus de Catalunya, en la seva sessió d'11 de juliol de 2005, de la revisió del Programa de gestió de residus de la construcció (20012006) per al període 2004-2006
Resolució MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a l'aprovació de la revisió del Programa de gestió de residus
municipals de Catalunya per part del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya
Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus.
1. DESPLEGADA pel Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus.
2. Tenir en compte el Reial Decret 653/2003, de 30 de maig, sobre incineració de residus.

Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels
residus.
1. DESPLEGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
2. DEROGA la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la
deposició de residus.
3. DEROGA l'article 113 i la disposició final cinquena i MODIFICA l'articulat de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del tractament de les deixalleries i residus.
Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d’incineració de residus i els límits de les seves emissions a
l’atmosfera.
Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.
1. Tenir en compte el Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant el dipòsit en
abocador.
Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.
Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus.
Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de
gestió de residus.
1. DEROGA la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
2. DEROGADA la disposició addicional tercera pel Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del
Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
3. ANUL·LAT l'article 24.4 per la Resolució MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es dóna publicitat a la part dispositiva de la
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 14 de febrer de 2002, dictada en el recurs contenciós núm. 484/1999.
4. DESPLEGAT per l'Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual s'aprova el procediment de presentació telemàtica de la
declaració anual de residus industrials.
Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió de vehicles fora d'ús.
Decret 205/2000, de 13 de juny, d’aprovació del programa de mesures agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació amb
la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.
Decret 220/2001, d'1 d'agost, de gestió de les dejeccions ramaderes.
1. MODIFICATS els articles 2, 4, 5, 6, 10, la disposició addicional segona i l'annex, AFEGITS l'article 9 bis i la disposició addicional
tercera i DEROGADA la disposició addicional primera pel Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de
juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret
220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.
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Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus.
1.DESPLEGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus.
Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats
procedents de fonts agràries.
1. DESPLEGA el Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats
procedents de fonts agràries.
2. DESPLEGA el Decret 205/2000, de 13 de juny, d'aprovació del programa de mesures agronòmiques aplicables a les zones
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.
Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats
existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.
Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per a millora de
finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres procedents d'obres de la construcció.
Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la valorització d'escòries siderúrgiques.
Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats.
Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis usats.
1. Tenir el compte el Reial Decret 679/2006
Ordre de 7 de juliol de 1993 per la qual es crea el Programa de gestió intracentre de residus sanitaris.
Ordre de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d’escòries
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.
Llei 1/1999, de 30 de març, de modificació de la disposició addicional quarta de la Llei 3/1998 d'IIAA.
Llei 13/2001, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.
Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental que estableix la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.
Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les Lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la
protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004,
relativa al procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental.
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental.
Decret 230/1993, de 6 de setembre, sobre l'exercici de les funcions d'inspecció i control en l'àmbit de la protecció del medi ambient.
Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, i se n’adapten els annexos.
Decret 136/1999,de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998 de la intervenció integral de
l'Administració ambiental i s’adapten els seus annexos.
Decret 170/1999, de 29 de juny, pel qual s’aprova el reglament provisional regulador de les entitats de control.
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Ordre de 9 de setembre de 1986 de limitació de l'ús de policlorobifenils i policloroterfenils.
Ordre de 17 d'agost de 1993 sobre acreditació i registre de les entitats col·laboradores del Departament de Medi Ambient.
Ordre d'1 de juny de 1995 sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques dels residus.
Ordre MAH/153/2007, de 4 de maig, per la qual s’apro-va el procediment de la presentació telemàtica dels informes preliminars de
situació i dels infor-mes de situació d’acord amb l’establert al Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel que s’estableix la relació de les
activitats potencialment con-taminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.
Ordre MAH/78/2008, de 14 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents que gestiona el Departament de Medi
Ambient i Habitatge.

NORMATIVA ESPANYOLA EN MATÈRIA DE RESIDUS
Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera
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Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilitat Medioambiental.
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la
justícia en materia de medio ambiente (incorpora les Directives 2003/4/CE i 2003/35/CE).
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Ley 16/2002, de 1 de julio de Prevención y Control integrados de la Contaminación (IPPC)
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
1. MODIFICAT per la LEY 62/2003
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
de proyectos.
Real Decreto 812/2007, de 22 de junio, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el arsénico, el cadmio,
el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de
las autorizaciones ambientales integradas.
Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de
24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado por el
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.
Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de
24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado por el
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación.
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
Real Decreto 653/2003, de 30-05-2003, sobre incineración de residuos.
Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil
Real Decreto-Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la valorización energética de harinas de origen animal procedentes de la
transformación de despojos y cadáveres de animales.
Real Decreto 1416/2001, de 14-12-2001, sobre envases de productos fitosanitarios
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regula la destrucción de los materiales especificados de riesgo en relación
con las encefalopatías espongiformes transmisibles.
Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas.
Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regula diversos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores que
contengan determinadas materias peligrosas
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. BOE núm. 133, de 5.6.95. Modificado (anexo I) por Orden de 13 de septiembre de
1995. BOE núm. 224, de 19.9.95. Modificado (anexo I) mediante Orden de 21 de febrero de 1997. BOE núm. 59, de 10.3.97.
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y ejecucion de la ley 11/1997, de 24 de
abril, de envases y residuos de envases.
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de Ley 20/1986, de 14-5-1986 (RCL
1986\1586), de régimen jurídico básico, aprobado por Real Decreto 833/1988, de 20-7-1988 (RCL 1988\1659).
Real Decreto 438/1994, de 11 de marzo, por el que se regula las instalaciones de recepción de residuos oleosos procedentes de los
buques, en cumplimiento del Convenio Internacional "Marpol 73/78".
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Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero sobre prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto
Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario.
Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario
Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos
tóxicos y peligrosos. BOE núm. 182, de 30.7.88. Artículos que son legislación básica 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 47 y Anexo I. Modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. BOE 160 de
05.07.97
Orden PRE/468/2008,de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Plan
Nacional Integral de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano.
Orden INT/249/2004, de 5 de febrero por la que se regula la baja definitiva de vehículos descontaminados al final de su vida útil.
Orden 12-06-2001 que establece las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles de concentración de
metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24-04-1997, de envases y residuos de envases.
Orden 21-10-1999 que establece las condiciones para la no aplicación de los niveles de concentración de metales pesados establecidos
en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24-04, de envases y residuos de envases, a las cajas y paletas de plástico reutilizables en
cadena cerrada.
Orden de 18 de abril de 1991, por la que se establecen normas para reducir la contaminación producida por los residuos de las
industrias del dióxido de titanio
Resolución de 9 de abril de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de
Consejo de Ministros, de 6 de abril de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de
Policlorobifenils (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que los contengan (2001-2010)
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la que se dispone la publilcación del Acuerdo de
Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales
2001-2006.
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de
Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 20012006.
Resolución de 8 de octubre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso, 2001-2006.
Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio ambiente y Vivienda, por la que se dispone la publicación del
acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Recuperación de Suelos
contaminados
Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda por el que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos (19952000).
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. Deroga Orden del 28/2/1989
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrònicos y la gestión de sus residuos.
Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.
Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos,
policloroterfenilos y aparatos que los contengan.
Real Decreto 228/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1378/1999, de 27 d'agost, pel qual s'estableixen mesures
per a l'eliminació i gestió dels policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que els continguin. (aquest decret esta tbé a:
http://www.arc.cat/ca/altres/pcb/index.html)
Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los vehículos descontaminados al final de su vida útil.
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NORMATIVA EUROPEA EN MATÈRIA DE RESIDUS
Directiva 2008/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008 por la que se modifica la Directiva
2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladoers y a los residuos de pilas y acumuladores.
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan
determinadas Directivas.
Directiva 2008/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, que modifica la Directiva 2002/95/CE sobre
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, por lo que se refiere a las
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.
Directiva 2008/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, por la que se modifica la Directiva 2002/96/CE
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión.
Directiva 2008/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, que modifica la Directiva 2000/53/CE relativa a
los vehículos al final de su vida útil, por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.
Directiva 2008/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, por la que se modifica la Directiva 2006/66/CE
relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, por lo que se refiere a las competencias de ejecución
atribuidas a la Comisión.
Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de
la contaminación (Versión codificada).
Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006 relativa a las pilas y acumuladoers y a los
residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE
1. MODIFICADA por la Directiva 2008/103/CE
Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos.
Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE
relativa a los envases y residuos de envases.
Directiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre de 2003, por la que se modifica la Directiva
2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE).
1. MODIFICADA por la Directiva 2003/108/CE
Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre, relativa a la incineración de residuos.
Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida
útil.
1. MODIFICADA por la Decisión de la Comisión 2002/525/CE de 27 de junio de 2002
2. MODIFICADA por la Decisión de la Comisión 2005/63/CE de 24 de enero de 2005
3 MODIFICADA por la Decisión de la Comisión 2005/438/C de 10 de junio de 2005
4. MODIFICADA por la Decisión del Consejo 2005/673/CE de 20 de septiembre de 2005
Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos.
Directiva 98/101/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 1998, por la que se adapta el progresos técnico la Directiva 91/157 relativa a
las pilas y los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas.
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases.
1. MODIFICADA por la Directiva 2004/12/CE
2. MODIFICADA por la Directiva 2005/20/CE
3 MODIFICADA por el Reglamento (CE) nº 1882/2003
Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y de los
policloroterfenilos (PCB/PCT).
Directiva 91/689/CEE del Consejo de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos.
Directiva 82/883/CEE de 3 de diciembre de 1982, relativa a las modalidades de supervisión y de control de los medios afectados por los
residuos procedentes de la industria del dióxido de titanio.
1. MODIFICADA por el Reglamento (CE) nº 807/2003 del Consejo de 14 de abril de 2003
2. MODIFICADA por el Acta de adhesión de España y Portugal
3 MODIFICADA por el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia (adaptada por la Decisión 95/1/CE)
Directiva 75/439/CEE de 16 de junio de 1975, relativa a la gestión de aceites usados.
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1.
2.
3

MODIFICADA por la Directiva 87/101/CEE
MODIFICADA por la Directiva 91/692/CEE
MODIFICADA por la Directiva 2000/76/CE

Reglamento CE 1102/2008 del Parlameto Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativo a la prohibición de la exportación
de mercurio metálico y ciertos conmpuestos de mercurio y al almacenamiento seguro de mercuri metálico.
Reglamento CE 740/2008 de la Comisión, de 29 de julio de 2008, por lo que se refiere a los procedimentos que deben seguirse para la
exportación de residuos a determinados países.
Reglamento CE 669/2008 de la Comisión, de 15 de julio de 2008, que completa el anexo IC del Reglamento 1013/2006 relativo a los
traslados de residuos.
Reglamento CE 282/2008 de la Comisión, de 27 de marzo de 2008, sobre los materiales y objetos de plástico reciclado destinados a
entrar en contacto con alimentos y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2023/2006.
Reglamento CE 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del
CPV (1).
Reglamento CE 1418/2007 de la Comisión de 29 de noviembre de 2007, relativo a la exportación, con fines de valorización, de
determinados residuos enumerados en los anexos III o IIIA del Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, a
determinados países a los que no es aplicable la Decisión de la OCDE sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos.
Reglamento CE 1379/2007 de la Comisión de 26 de noviembre de 2007, por el que se modifican los anexos IA, IB, VII y VIII del
Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los traslados de residuos, para adaptarlos al progreso
técnico y a los cambios acordados en el marco del Convenio de Basilea. Corrección de errores de este reglamento de 8.11.2008
Reglamento CEE 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de setembre de 2006, relatiu a l'aplicació, a les institucions i
als òrgans comunitàris, de les disposicions del Conveni d'Aarhus sobre l'accés a la informació, la participació del públic en la presa de
decisions i l'accés a la justicia en matèria de medi ambient.
Reglamento CEE 1192/2006 de la Comisión, de 4 de agosto de 2006, por el que se aplica el Reglamento (CE) no 1774/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las listas de plantas autorizadas en los Estados miembros.
Reglamento 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2006 relativo a los traslados de residuos.
Reglamento 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de octubre de 2002, por el que se establecen las normas sanitarias
aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano.
1. por el Reglamento (CE) nº 807/2003 del Consejo de 14 de abril de 2003
2. MODIFICADO por el Reglamento (CE) nº 808/2003
3 MODIFICADO por el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia (adaptada por la Decisión 95/1/CE)
4. MODIFICADO por el Reglamento (CE) nº 668/2004
5. MODIFICADO por el Reglamento (CE) nº 92/2005
6. MODIFICADO por el Reglamento (CE) nº 93/2005
7. MODIFICADO por el Reglamento (CE) nº 416/2005
8. MODIFICADO por el Reglamento (CE) nº 181/2006
9. MODIFICADO por el Reglamento (CE) nº 208/2006
10. MODIFICADO por el Reglamento (CE) nº 1432/2007
11. MODIFICADO por el Reglamento (CE) nº 1576/2007
12. RECTIFICACIÓN, DO L 120 de 5.5.2006, p. 27 (808/2003)
13. RECTIFICACIÓN, DO L 109 de 22.4.2006, p. 12 (668/2004)
Reglamento CE 1420/1999 del Consejo, de 29 de abril de 1999, por la que se establecen normas y procedimientos comunes aplicables
a los traslados de ciertos tipos de residuos a determinados países no miembros de la OCDE.
Reglamento CE 1547/1999 de la Comisión, de 12 de julio de 1999, por el que se determinan, con arreglo al Reglamento CEE 259/93 del
Consejo, los procedimientos de control que deberían aplicarse a los traslados de algunos residuos a determinados países a los que no
es aplicable la Decisión C(92)39 final de la OCDE.
Reglamento CEE 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigiláncia y al control de los traslados de residuos al interior
y a la entrada y la sortida de la Comunidad Europea.
Decisión de la Comisión, de 11 de febrero de 2008, que modifica la Decisión 2004/432/CE, por la que se aprueban los planes de
vigilancia presentados por terceros países relativos a los residuos, de conformidad con la Directiva 96/23/CE del Consejo [notificada con
el número C(2008) 421] (1).
Decisión de la Comisión, de 11 de marzo de 2004, relativa al cuestionario para los informes de los Estados miembros acerca de la
aplicación de la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE).
Decisión de la Comisión, de 27 de febrero de 2003, por la que se establecen las normas de codificación de los componentes y
materiales para vehículos en aplicación de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los vehículos al final
de su vida útil.
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Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establece los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los
vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.
Decisión de la Comisión de 16 de enero de 2001 que modifica la Decisión 2000/532/CE, y en la que se recoge la nueva redacción de la
lista/catálogo de residuos.

REAL DECRET 105/2008 REGULADOR DE LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ.
No és d’aplicació ja que no hi ha obres de construcció ni de demolició, només moviments de
terres que s’empraran en la mateixa obra.

Lleida, febrer del 2010
Josep Cots Masana
Dr. Enginyer Industrial
Col·legiat num 1203
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DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
1. Objecte d'aquest plec
El present plec és la de fixar les condicions que han de seguir en la construcció, la explotació, i
segellat de l'ampliació de l’abocador.
2. Descripció de les obres i explotació
En el present projecte es contempla:
a) Neteja del terreny.
b) Canonades de drenatge de l’ampliació al drenatge principal de l’abocador actual.
c) Impermeabilització de les parets laterals.
d) Evacuació de gasos.
e) Sondes de control de lixiviats
f) Camins
g) Cunetes lliures d'argila
h) Formació de cel·les
3. Definicions
Per evitar confusions, es defineixen a continuació uns conceptes en el sentit que se'ls hi ha
donat en aquest projecte;
Argila
S’entén com argila:
Les lutites i margues grises i vermelles naturals de la zona de l'abocador.
Argiles mudades, compactades, i amb un grau d'impermeabilització similar a les lutites.
S'empra indiferentment les paraules argiles o lutites.
Grava
Entenem com a grava:
Als dipòsits fluvials de terrassa, compostos per còdols rodats amb llims i sorres,
permeables, que són naturals a la zona.
Materials mudats molt permeables, que es consideren aptes per les capes de 250 cm. de
drenatge.
Grava uniforme
Es considera grava uniforme, a la grava neta mudada, precedent de plantes de matucat i
classificació, en mides compreses entre 20 i 50 mm.
Gresos
Nomenem gresos als baucs i llentions naturals, de gresos grisos i verdosos.
Lutites
S’entén com a lutites:
Les lutites i margues osses i vermelles naturals de la zona de l'abocador.
Argiles mudades, compactades, i amb un grau d'impermeabilització similar a les lutites.
S'empra indiferentment les paraules argiles o lutites.
Mudat - Mudada
Es tracta d'un adjectiu que especifica que els materials - terra, grava, argila - procedeixen de
l'exterior del recinte de l'abocador.
Sonda
Les sondes són conductes verticals de diàmetre 600 mm., que residuen a les canonades de
drenatge de lixiviats, per poder treure'n mostres.
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Terra
Nomenem terra a qualsevol producte d'excavació que considerem que no ofereix garanties
per fer una impermeabilització.
Terra vegetal
Terra vegetal es la que reuneix bones condicions per a la vegetació.
Xemeneia
Denominem xemeneia a les columnes verticals de grava uniforme, de diàmetre 400 mm.

CONDICIONS DEL MATERIALS
1. Àrids per a morters i formigons.
Els àrids per a fabricar morters o formigons acompliran les condicions manades per la
instrucció pel projecte i acompliment d'obres de formigó de 20 de març de 1.944 (BOE. d'1-VI44).
a la presencia dels àrids, el director facultatiu de l'obra podrà manar llur classificació amb
quatre (4) mides escalonades, fent-ne servir de cadascuna d'elles els percentatges que siguin
mes adients, sense que això representi variació de preus als morters o formigons.
2. Morters i formigons
S'empraran els tipus de morters i formigons que siguin als quadres de preus definits per la seva
dosificació de ciment, resistència i tipus d'obra a que han d’ésser col·locats.
Les toleràncies en quan a dosificació i resistència seran les especificades a l'instrucció
esmentada.
3. Reparació de morters i formigons
No és justificador l'amassat de formigons a mà, sinó és per petites quantitats, i encara així,
s'haurà d'augmentar la dosificació de ciment amb un deu (10) per cent, i fer-la sobre una
superfície llisa impermeable. En canvi, sí s’admetrà aquesta manera per amassar els morters.
Pels morters i formigons s'aplicarà la consistència que dicti el director de l'obra, admetent-se
una tolerància de quaranta (40) mil·límetres al con d'Abrahams.
Les dosificacions d'aigua i àrids que figuren al projecte podran ésser modificades pel director
de l'obra per adaptar millor els àrids a les resistències que calguin, i sense que pugui
representar variació de preus.
4. Material ceràmic
Tots els materials ceràmics, hauran d’ésser ben cuits sense deformacions produïdes per una
mala cuita, les arestes seran rectes i vives, i tindran un so metàl·lic quan rebin un cop amb un
objecte dur. No admetran més d'un deu (10) per cent d'aigua.
Es podrà admetre rajoles de formigó, inclòs son més apropiats en llocs humits, però amb
l’aprovació d'antuvi, del director de l'obra.
5. Terra
Les terres mudades no presentaran pedres d'una mida superior a 50 mm. i seran compactades.
6. Terra vegetal
Seran terres, normalment procedents de la Plana, sancionades per la pràctica com a bones per
a la vegetació.
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Diem terra vegetal especialment adobada a aquelles terres mudades especialment tractades
per la vegetació del segellat
7. Graves
Seran materials calcaris, silicis o ceràmics, inalterables en el temps amb una permeabilitat de
K= 0.1 cm/seg.
8.

Graves uniformes

Les graves que denominem "uniformes", van de graves silícies, de riu, matxucades o rodades,
procedents de plantes industrials de mides compreses entre 20 i 50 mm. S'empraran per
garantir el bon drenatge de lixiviats i gasos.
9.

Argila

Les argiles mudades, hauran de ser compactades, amb un coeficient de permeabilitat no
superior al de les lutites, serà de 5.8 x 10-9 cm/s.
10. Tubs metàl·lics
Els tubs metàl·lics per construir els pous-sonda, seran de ferro galvanitzat de 250 mm. de
diàmetre, 2 mm. de gruix, de dos metres, amb virolles als caps, per poder-los unir amb 6
cargols galvanitzats.
11. Tubs drenatge
Els tubs de materials plàstics tenen el perfil millor perquè no s’embussin. però en cas de foc
poden desaparèixer encara amb la protecció prevista. Per aquest motiu emprarem tubs de
formigó.
La solució mes clàssica és la de fer servir tubs de formigó porosos - sense àrids dins - per les
zones de drenatge, i estancs per sota la presa i l'exterior.
Una altra solució, que considerem millor per evitar l'embós, seria emprar un sol tipus, estanc
amb junta boca-campana, col·locat en sec a les zones de drenatge, i ajuntant, a la resta, amb
morter de ciment.
Art. 17.- Altres materials
Els altres materials, que encara que no s'esmentin en aquest plec de condicions, calgui emprar
a l'obra, seran de primera qualitat, i no podran ésser col·locats sense que el director el hagi
revisat, qui podrà interdir-los, creu que no reuneixen prou qualitat o bé, que no son gaire
adients pel fi que han d'acomplir dintre de l'obra.

ACOMPLIMENT DE LES OBRES
1. Replanteig
Al replanteig es farà també una comprovació general de les obres del projecte, com és manat a
l’article vuitè (8) del Plec de Condicions Generals, deixant al sol senyals i referències que
tinguin prou seguretat de que romanguin sobre el terreny durant l'acompliment d'aquella part
d'obra. Es deixarà un senyal que definirà una cota horitzontal, que és la que servirà de
referència per les alçaries. Pel replanteig de la rasa del drenatge principal caldrà fer prèviament
el terraplè superior, i deixar referències fixes sobre el terreny, tant del traçat horitzontal com de
la rasant, cada 50 mts., especialment els canvis de direcció.
2. Excavacions
Per l'ús d’explosius, el contractista necessitarà un permís exprés de les autoritats competents, i
de la direcció de l'obra que no més ho permetrà quan sigui realment necessari i limitat als
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llentions de gresos. Si no hi ha més remei, el contractista haurà de posar-hi els medis que
calguin per assegurar la seguretat de persones, animals i bens.
Els materials sobrants de les excavacions, el contractista els transportarà al lloc on ordeni el
director de l'obra.
3. Rebliment de terraplens
El rebliment de terraplens, sigui amb rasa, o cel obert es farà amb sostres compactats d'un
caire màxim de quaranta (40) centímetres.
4. Fabrica de formigó
Per l'acompliment de les obres de formigó en massa es seguiran les següents prescripcions:
Les superfícies a les que s'abocarà el formigó hauran d’ésser netes, ben acabades, molles,
però sense tolls.
No es permetrà l'ús d'un formigó després de trenta (30) minuts d'haver estat amassat. El medi
de transport a d’ésser adient perquè no el destriï, i pel mateix motiu, l'alçada d'abocament no
serà massa alta.
Els encofrats i motlles seran suficientment estancs, perquè no és perdi l'abeurada per les
unions, i prou forts perquè no es produeixi deformacions visibles.
La consistència del formigó serà l'apropiada per l'ús a que es destina, considerant la
resistència a que la d’arribar. En casos especials, el director de l'obra ordenarà l'ús de formigó
sec, que serà compactat fins que l'aigua humitegi completament cada sostre, d'un caire màxim
de vint (20) centímetres.
5. Rases
Les rases tindran una secció especificada als plànols, l’amplària del fons no més la que calgui
per a col·locar-hi les canonades l'inclinació dels costats segons la coherència del terreny. Sobre
el fons afinat es comprovaran les rasants.
6. Rebliment de rases exteriors en zones no de trànsit
Primerament s'ompliran els costats dels tubs de manera simètrica amb dos costats,
compactant-los i regant-los.
7. Rebliment de rases exteriors en camins
El tub de cuneta es recobrirà fins 10 cm. al cim, amb formigó H-150. La rasa s'acabarà d'omplir
amb productes d'excavació fins a un 95% p.u.
8. Rebliment de rases sota la presa
Les rases s'han d'impermeabilitzar per impedir el pas dels lixiviats. Caldrà recobrir les
canonades fins a 5 cm. per sobre els tubs, i acabar d'omplir la rasa amb argila compactada al
95% p.u.
9. Rebliment rases en zones de drenatge
Es potser el punt mes important per garantir el bon funcionament del drenatge dels lixiviats.
Disposem dels materials següents:
a) Tubs de drenatge de formigó, que poden ser porosos, o boca-campana col·locats sense
rejuntar.
b) Grava.
c) Grava uniforme.
Si els lixiviats passen per les capes de grava de 25 cm. de la solera i talussos, en certa manera
arribaran a les canonades filtrats, impedint que s'embassin. Però, per altra banda, les sorres de
la grava natural, si resten massa a prop dels tubs, ens el poden colmatar.
En conseqüència s’haurà de fer de la següent manera:
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1r. Calçar bé les canonades per evitar l'aixafament. Cal dir que amb el tub boca-campana és
més fàcil perquè resta un xic alçat.
2n. Si es tracta de tub porós, recobrir-lo totalment, fins a 10 cm. pel cim, amb grava uniforme. Si
són tubs boca-campana, voltar les juntes amb 15 cm. de grava uniforme.
3r. Acabar d'omplir les rases amb grava.
10. Buidats zona terraplenada
En zones de terraplè caldrà fer un buidat de terres fins arribar a les lutites, d'una amplària al
fons de quatre metres perquè hi pugui treballar una excavadora, i amb talussos laterals del 100
%. En una fase posterior es farà l'excavació en terreny impermeable, a la fondària especificada
als plànols, i un mínim de 0,60 mts., amb talús vertical, ja que la consistència de les lutites es
sobrera per garantir l'estabilitat durant el temps necessari per anivellar el fons de la rasa, posarhi els tubs de drenatge, i reblir la rasa amb grava permeable.
11. Impermeabilització horitzontal
El fons de la zona on es dipositaran els residus, a excepció del cas 5.3.5., sempre correspon a
zones de lutites, en conseqüència, ja impermeable.
Per facilitar la circulació de lixiviats cap al drenatge, s'excavarà formant un pendent del 2 % cap
a la rasa, i es recobrirà amb gruix de 30 cm. d’argila compactada a 95% proctor modificat i 30
cm de grava de D>32 mm pel drenatge.
12. Impermeabilització vertical zona lutites
Les parets laterals de l'abocador, normalment no seran verticals, però l'anomenem així per
diferenciar-lo de la solera.
Quan el lateral correspon a zona de lutites o gresos ja es impermeable. En aquest cas si el
pendent es superior al 50 % hi ficarem una capa de 30 cm d’argila compactada. Si es inferior,
ho recobrirem amb una capa de 30 cm d’argila compactada i 30 cm. de grava, per facilitar la
circulació de lixiviats ja que el pendent permet la mecanització.
13. Impermeabilització vertical zones permeables
Quan els laterals corresponen a zones de rebliment, o dipòsits al·luvials de còdols i sorres o
gresos, cal impermeabilitzar.
Distingirem dos casos:
a) pendent inferior al 50 %. Entenem que es mecanitzable. Posaren una capa de 60 cm.
d'argila compactada, i 30 cm de grava.
b) pendent superior al 50 %. Es difícil fer una impermeabilització prèvia, si no que l'haurem de
fer a mida que va creixent el nivell de desferres. Farem una capa de residus d'1,25 o 2,50
mt., sense que s’atansi al lateral menys de 0,60 mts. El trapezi que resta l'omplirem de
lutites compactades.
14. Xemeneies
Hem de donar sortida al gas natural que s'hi forma.
El component principal és el metà, que té un pes molecular de 16, inferior al de l'aire, que es
29. en conseqüència, el drenatge s'ha de fer cap dalt. Es convenient aquest drenatge per evitar
incendis, i facilitar la vegetació, al eliminar-se més fàcilment el gas natural.
Pel tipus de residu, la quantitat que se'n produirà no es important, de manera que es descarta
l'aprofitament.
La resta es farà amb tubs de ferro o formigó de 40 cm. de diàmetre, que s'omplen de grava
uniforme 20-50 mm., i que es van estirant quan puja el nivell de la brossa, deixant una columna
de grava. Aquest drenatges es distribuiran en triangles equilàters de 30 mts. de costat, que en
correspon uns 390 m2.
Al final de cada xemeneia, el tub s´hi deixarà i es rematarà amb un capell metàl·lic.
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15. Capes de desferres
El disseny de la presa s'ha fet perquè les capes de residu, inclòs els 15 cm. de revestiment de
terra, facin un gruix de 2,50 mts. En principi si fem, amb deixalles, un gruix de 2,50 mts., només
amb la compactació senzilla dels camions, màquines i pes de la protecció de terra, ja ens
baixaran els 20 cms. De totes maneres no es tracta de mides exactes i, en tot cas, corregible.
16. Cel·les
El volum de deixalles és de 58.000 m3/any, que representa 1160 m3. per setmana, una
superfície de 464 m2.
Cada cap de setmana caldrà cobrir la superfície i laterals, formant una cel·la, amb una de 15
cm. de terra, inclòs el talussos pel que es necessitaran, com a promig, 56 m3. de terra.
Endemés caldran 0,60 m3. de grava per la xemeneia.
17. Cunetes
Pel costat est, a tot el llarg, hi va el camí d'accés amb la seva cuneta.
A l'oest, no es creu necessari un altre camí, però si una cuneta.
La missió d'aquestes cunetes es la de recollir les aigües superficials de pluja, i conduir-les a la
cuneta de la carretera d'accés.
Com que en direcció nord-sud hi ha un lleuger pendent, reflectit als plànols, que ens permet
construir les cunetes sense problemes de rasants.
Ja fora de la zona d'abocar, les cunetes agafen una forta pendent, de manera que caldrà
entubar-les, amb un calibre de 40 cm.
18. Segellat
La clausura de l'abocador es pot anar fent a mida que les zones restin colmatades.
Amb els residus ja es procurarà donar un pendent cap a les cunetes. Es cobrirà amb una capa
de 20 cm. de lutites, ben compactades, i a continuació amb una capa de terra vegetal, d'un
gruix mínim de 55 cm., amb la que s'ajustarà el pendent del 2 % cap a les cunetes.
19. La tanca
Es preveu una tanca metàl·lica de 2,50 mts. d'alçària, suportada per pals de ferro cada 3,00
mts., amb puntals i tirants als angles i portes, amb dues portes de 5,00 mts.
Els fonaments de cada pal serà un dau de formigó de 0,50 * 0,50 * 0,70.
Tot el material metàl·lic serà galvanitzat.
La llargària total de la tanca seria, fent-la tota des del principi de 1.630 mts.
Si es fa en dues fases, seria de 845 mts. en la primera i 920 mts. a la segona, total 1.765 mts.,
dels quals 135 mts. podrien ser de recuperació.
L'inconvenient principal de fer-ho en dues vegades no es l'excés d'inversió total, si no que ens
tallem els pas pel transport de terra dintre l'abocador, ja que la tercera fase es la que
subministra terra a les dues primeres.
20. Sondes
Entenem com a sondes uns pous, que arriben fins al drenatge, que ens permetran treure
mostres dels lixiviats, i inclòs, bombejar-los en cas d'obstrucció dels recs.
Les sondes es faran amb una base de formigó, i tubs d'acer galvanitzats de 2.00 mts. de llarg, i
250 mm. de diàmetre, amb millores als caps, units amb sis cargols també galvanitzats.
El diàmetre es suficient per poder treure mostres i per passar- hi una bomba tipus submergida, i
poder treure els lixiviats. Entenem que tampoc pot ser més gran perquè podria ser perillós, ja
que si hi cau algú, probablement s'intoxicaria en pocs minuts.
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21. Pous piezomètrics
Son pous per poder controlar la influència dels lixiviats de l'abocador a les aigües soterrànies
de la zona d'influència, fent anàlisis de l'abocador, durant i després.
La forma, profunditat, situació i nombre s'han de determinar amb un estudi hidrològic, però en
principi serien quatre pous fins a una fondària de 20.00 mts. per sota la cota de la solera de
l'abocador.
22. Obres accessòries
Les obres accessòries i auxiliars s'acompliran seguin els articles d'aquest plec de condicions i
de l'Instrucció, quan sigui directament o per semblança siguin d'aplicació.
Sinó, serà d'aplicació l'article següent.
23. Norma general
Tot allò, que sense ser allunyat de l’essència del projecte, o de les condicions particulars o
generals, mani el director de l'obra, s’haurà de fer de manera que resti ben forta, resistent i ben
acabada.

AMIDAMENTS I VALORACIÓ DE LES OBRES
1. Valoració de les excavacions a cel obert.
Els buidats de terra necessària per l'emplaçament es valorarà els preus unitaris del pressupost,
contant els metres cúbics que ocupen abans de l'excavació o sigui, els que ocupaven les terres
abans de moure-les qualsevol que sigui la natura del terreny o el destí dels productes de
l'excavació.
Amb el preu del quadre hi ha inclòs el cost de l'excavació i tots els addicionals que calguin, com
poden ser apuntalaments, amuntegaments provisionals, desguàs, ocupacions de terrenys,
tallada d'arbres i tot tipus de vegetals, petits arbres de fabrica, etc...
2. Metre cúbic d'excavacions, rebliments de rases i de transport a l'abocador.
Sempre a efectes d'amidaments i valoracions, entendrem com a metre cúbic, al que correspon
al terreny verge. Desconsiderant l'efecte d'esponjament, i a les mides que hi hagi al projecte.
3. Metre cúbic de fabrica
Entenem per metre cúbic de qualsevol tipus d'obra de fàbrica, aquell que és ja completament
acabat amb les condicions del projecte. Els preus que ´s'aplicaran seran els de llur quadre de
preus del projecte, corresponent al tipus d'obra.
En cas de que les obres de fàbrica siguin definides per metres quadrats o línials, s'aplicarà
igualment aquest article.
4. Obres accessòries.
Els medis auxiliars necessaris per la construcció de les obres, son ja inclosos als preus unitaris,
sense que es pagui res més per aquest concepte.
5. Valoració de les obres incompletes.
Quan calgui pels motius que siguin, fer una valoració d'obres incompletes, s'aplicaran els preus
del quadre de preus descompostos, però serà criteri del director de l'obra el definir quines obres
incompletes son valorables.
Mai el contractista tindrà dret a reclamar basant-se amb preus massa baixos, o bé, per haverse omès qualsevol de les parts d'obra que hi ha al pressupost.
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GENERALITATS
1. Amidaments i valoracions.
Es faran els amidaments i valoracions segons els articles abans esmentats, sigui per les
certificacions parcials com per la liquidació final de l'obra contractada.
2. Relacions valorades i certificacions de l’abocament.
Les relacions valorades i les certificacions es faran mensualment que especificaran els volums
de residus i terres de recobriment, les certificacions i relacions valorades parcials tindran
caràcter d'entrega a compte i es referiran a les deixalles. Només la certificació de liquidació
final vol dir que les obres certificades son aprovades pel director de l'obra i que comprenen la
part proporcional de segellament.
3. Termini de garantia.
El termini de garantia serà de dotze (12) mesos a comptar des de la data de l'acabament de les
obres. El termini de garantia de l’explotació s’acabarà als dos anys del segellament.
4. Recepció de les obres
Quan hagi passat el termini de garantia, amb les formalitats que preveuen els reglaments
vigents, l'administració rebrà les obres definitivament, segons la normativa legal.
5. Ordre de les obres
El projecte preveu l'execució de les obres i moviments de terra en dos etapes, una que
denominem ETAPA 0 (etapa zero) que correspon a obres i moviments previs a l'inici de l'ús de
l'abocador, i ETAPA 1, que corresponen a l'explotació de l'abocador.
El pressupost considera les partides que corresponen a cada etapa.
De totes maneres el ritme i l'ordre d'execució depèn de les necessitats d'abocar residus de
manera que seran ordenats per la propietat i/o la direcció facultativa.

Lleida, febrer del 2010
Josep Cots Masana
Dr. Enginyer Industrial
Col·legiat num 1203
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Pressupost parcial nº 1 DRENATGE
Nº
Ud Descripció
1.1

M3

Amidament

cubeta D
cubeta E
enllaç amb bassa lixiviats

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

1,50
1,50
1,20

324,600
428,535
314,112
1.067,247

1.067,247

216,40
285,69
261,76
Total m3 ......:

M3

1.067,247

Uts.

Llargada

Amplada

Parcial

Subtotal

1,20
1,20

259,680
342,828
602,508

602,508

Total m3 ......:

602,508

Uts.

Llargada

Amplada

Parcial

Subtotal

1,20

314,112
314,112

314,112

Uts.

Llargada

Amplada

M

Uts.

igual drenatge lixiviats

Llargada

Amplada

Alçada

Llargada

Amplada

Subtotal

1.014,650

15,09

15.311,07

Parcial

Subtotal

1.014,650
589,670
1.604,320

1.604,320

19,58

31.412,59

1.014,65
1.014,650

Parcial

Subtotal

1.014,650
1.014,650

1.014,650

20,89

21.196,04

Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

enllaç lixiviats amb bassa

Uts.

Llargada

2

261,76

Amplada

Alçada

Total m ......:
U

1.604,320

Alçada

Total m ......:

1.8

Parcial
358,790
655,860
1.014,650

Recobriment protector exterior per a drenatge, de 2m d'amplaria, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I
Uts.

M

1.014,650

1.014,65
589,67
Total m ......:

1.7

1.564,28

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=300 mm, no inclou reblert amb material filtrant

igual drenatge lixiviats
drenatge aigües pluvials

M

4,98

Alçada

358,79
655,86
Total m ......:

1.6

314,112

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=250 mm, no inclou reblert amb material filtrant

cubeta D
cubeta E

1.5

5.440,65

Alçada

261,76
Total m3 ......:

M

9,03

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM

enllaç amb bassa lixiviats

1.4

11.590,30

Alçada

216,40
285,69

M3

10,86

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge
de 5 a 12 mm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

cubeta D
cubeta E

1.3

Import

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
Uts.

1.2

Preu

523,520

Parcial

Subtotal

523,520
523,520

523,520

9,70

5.078,14

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 80 cm de gruix i de planta 1,60x1,60 m
Uts.

pous drenatge lixiviat

Llargada

Amplada

Alçada

14
Total u ......:

AMPLIACIO DE L'ABOCADOR INDUSTRIAL

14,000

Parcial

Subtotal

14,000
14,000

14,000

122,81

1.719,34
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Nº
Ud Descripció
1.9

M

Amidament

pous drenatge lixiviats

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

8,00

112,000
112,000

112,000

14
Total m ......:

U

Import

Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió
de campana amb anella elastomèrica.
Uts.

1.10

Preu

112,000

70,96

7.947,52

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i amb tanca, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Uts.

pous drenatge lixiviat

Llargada

Amplada

Alçada

14,000
14,000
Total u ......:

AMPLIACIO DE L'ABOCADOR INDUSTRIAL

Parcial

14
14,000

Subtotal
14,000

86,60

1.212,40

Total pressupost parcial nº 1 DRENATGE :

102.472,33
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Pressupost parcial nº 2 CAMINS I CUNETES
Nº
Ud Descripció
2.4

M2

Amidament

M3

Import

0,95

9.895,64

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
Total m2 ......:

2.5

Preu

10.416,460

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
Uts.

total superficie camins

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

0,15

1.562,469
1.562,469

1.562,469

10.416,46
Total m3 ......:

AMPLIACIO DE L'ABOCADOR INDUSTRIAL

1.562,469

21,41

33.452,46

Total pressupost parcial nº 2 CAMINS I CUNETES :

43.348,10
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Pressupost parcial nº 3 TANCA
Nº
Ud Descripció
3.4

M3

Amidament

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

400

0,40

0,40

0,40

25,600
25,600

25,600

Total m3 ......:
M3

25,600

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

400

0,40

0,40

0,40

25,600
25,600

Total m3 ......:
M

10,38

265,73

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

tanca perimetral

3.6

Import

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
10,46 (J,MA)

tanca perimetral

3.5

Preu

25,600

59,61

Subtotal
25,600
1.526,02

Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,65x2 m de tub de
50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2
mm, col·locats cada 2,8 m sobre daus de formigó
Uts.

tanca perimetral

Llargada

Amplada

Alçada

1.204,71
Total m ......:

AMPLIACIO DE L'ABOCADOR INDUSTRIAL

1.204,710

Parcial

Subtotal

1.204,710
1.204,710

1.204,710

47,29

56.970,74

Total pressupost parcial nº 3 TANCA :

58.762,49
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Pressupost parcial nº 4 EXPLOTACIO
Nº
Ud Descripció
4.6

M2

Amidament

Preu

Import

Membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de
vidre i de malla de polièster, resistent a la intempèrie, col·locada sense adherir
Uts.

rasa drenant
D cubetes

E cubetes

impermeabilització lateral
D
imprtmrsbilització lateral
E

Llargada

Amplada

superficie

Parcial

1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,5

753,14

6,00
2.991,68
6.490,15
6.236,41
3.686,15
3.307,45
6.699,21
6.189,15
4.811,46
7.232,15
15.822,64

4.518,840
3.290,848
7.139,165
6.860,051
4.054,765
3.638,195
7.369,131
6.808,065
5.292,606
7.955,365
23.733,960

1,5

22.929,37

34.394,055

Subtotal

115.055,046 115.055,046
Total m2 ......:
4.7

M3

115.055,046

3,81

438.359,73

Subbase material seleccionat (argiles), amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
Uts.

rasa drenant
D cubetes

Llargada

Amplada

superficie

Parcial

753,14

0,70
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
3,00

0,30
2.991,68
6.490,15
6.236,41
3.686,15
3.307,45
6.699,21
6.189,15
4.811,46
7.232,15
15.822,64

158,159
2.692,512
5.841,135
5.612,769
3.317,535
2.976,705
6.029,289
5.570,235
4.330,314
6.508,935
47.467,920

3,00

22.929,37

68.788,110

E cubetes

impermeabilització lateral
D
imprtmrsbilització lateral
E

Subtotal

159.293,618 159.293,618
Total m3 ......:
4.8

M3

159.293,618

2,47

Subbase de granulat de grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
Uts.

Llargada

D cubetes

E cubetes

D pantalles
E pantalles
D impermeabilització
lateral
E impermeabilització
lateral

Amplada

superficie

Parcial

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
1,00
1,00
0,30

2.991,68
6.490,15
6.236,41
3.686,15
3.307,45
6.699,21
6.189,15
4.811,46
7.232,15
2.252,98
3.248,25
15.822,64

1.495,840
3.245,075
3.118,205
1.843,075
1.653,725
3.349,605
3.094,575
2.405,730
3.616,075
2.252,980
3.248,250
4.746,792

0,30

22.929,37

6.878,811
40.948,738

Total m3 ......:
4.9

M2

393.455,24

40.948,738

3,17

Subtotal

40.948,738
129.807,50

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2,
col·locat sense adherir
Uts.

igual impermeabilitzacioo

Llargada

Amplada

Alçada

Total m2 ......:

AMPLIACIO DE L'ABOCADOR INDUSTRIAL

Parcial

115.055,05

Subtotal

115.055,050
115.055,050 115.055,050
115.055,050

2,60

299.143,13

Total pressupost parcial nº 4 EXPLOTACIO :

1.260.765,60
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Pressupost parcial nº 5 CLAUSURA
Nº
Ud Descripció
5.8

M2

Amidament

M3

83.395,370

Uts.

Llargada

2

83.395,37

Amplada

Parcial

Subtotal

0,50

83.395,370
83.395,370

83.395,370

83.395,370

Uts.

Llargada

Amplada

Parcial

Subtotal

0,90

75.055,833
75.055,833

75.055,833

75.055,833

Uts.

Llargada

Amplada

185.387,91

Alçada

Parcial

Subtotal

0,30

25.018,611
25.018,611

25.018,611

83.395,37
Total m3 ......:

M3

2,47

Subbase de granulat de grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

igual superficie explotacio

5.12

205.986,56

Alçada

83.395,37
Total m3 ......:

M3

2,47

Subbase material seleccionat (argiles), amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

igual superficie explotacio

5.11

70.886,06

Alçada

Total m3 ......:
M3

0,85

Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

igual superficie explotacio

5.10

Import

Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM
Total m2 ......:

5.9

Preu

25.018,611

3,17

79.309,00

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
Uts.

igual superficie explotacio

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

0,30

25.018,611
25.018,611

25.018,611

83.395,37
Total m3 ......:

AMPLIACIO DE L'ABOCADOR INDUSTRIAL

25.018,611

2,78

69.551,74

Total pressupost parcial nº 5 CLAUSURA :

611.121,27
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RESUM DEL PRESSUPOST
Resum segons amidaments:
cap 1
cap 2
cap 3
cap 4
cap 5

Drenatge
Camins i cunetes
Tanca
Explotació
Clausura

102.472,33
43.348,10
58.762,49
1.260.765,60
611.121,27

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

2.076.469,79

Cal considerar que les obres del pressupost del capítol 4 – Explotació – tal com indica el títol,
no corresponen a obres necessàries per dur a terme el projecte, sinó que és una despesa de la
pròpia activitat. Per tant, al pressupost d’execució segons els amidaments s’ha d’extreure
l’import d’aquest capítol, quedant el PEM en 815.704,19€ (VUIT CENTS QUINZE MIL SET
CENTS QUATRE euros AMB DINOU cèntims).

Lleida, febrer del 2010
Josep Cots Masana
Dr. Enginyer Industrial
Col·legiat num 1203

ccae, sl
exp 2886

pag: 92

projecte de segona ampliació de l’abocador industrial d’alier sa

plànols

−
−
−
−
−
−
−
−

Emplaçament
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Estat actual - topogràfic
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