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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
La present document constitueix el  “Pla de gestió de residus de l’abocador incontrolat de la finca municipal 
situada al paratge de Terramala, al T.M.de Palau-Saverdera”.  
 
La redacció d’aquest Pla sorgeix de la necessitat de donar una solució a aquest punt d’abocament - on en els 
darrers anys s’han produït abocaments incontrolats de tota mena de residus i materials d’origen divers -  com a 
pas previ a la clausura definitiva del mateix i a la restauració dels terrenys.  
 
L’objectiu principal d’aquest Pla de gestió és quantificar i caracteritzar els residus i materials que es troben 
abassegats actualment a la finca, definir una proposta per a la seva retirada i gestió en centres autoritzats, i 
quantificar els costos d’aquesta gestió.  
 
El document que es presenta a continuació constitueix un encàrrec de l’Ajuntament de Palau-saverdera a la 
sotasignat, segons l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 6 d’Abril de 2018. Aquest encàrrec 
s’inscriu en el marc de la proposta global presentada per la sotasignant per a la gestió integral de l’abocador, 
estructurada en 3 Fases: 
 
 Fase 1: Elaboració del Pla de gestió de residus i materials. 
 Fase 2: Execució de les tasques de clausura de l’abocador i control documental de la seva gestió. 
 Fase 3: Proposta de restauració morfològica i ambiental de la parcel·la, un cop retirades les deixalles. 

 
Les propostes recollides en aquest Pla es formulen d’acord amb el marc normatiu vigent en matèria de gestió de 
residus. El Pla es presentarà a l’organisme amb competències en la matèria (Agència de Residus de Catalunya), 
per al seu coneixement. 
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2. LOCALITZACIÓ I CONTEXT TERRITORIAL 
 
2.1. Localització de l’àmbit d’estudi 
 
L’àmbit objecte dels treballs es localitza a uns 2 km al sud-oest del nucli de Palau-saverdera, en el paratge conegut 
amb el nom de “Terramala”.  

 
Figura 1. Localització de l’àmbit objecte dels treballs. 

 
Figura 2. Delimitació de les parcel·les on s’han produït els abocaments. 
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L’àmbit on s’ha produït els abocaments incontrolats afecta les següents parcel·les del Sòl No Urbanitzable:  
 
 Parcel·la núm. 17127A009000210000QJ. Polígon 9 Parcel·la 21 de Palau-Saverdera. Es tracta d’una 

parcel·la de titularitat municipal, de 6.0003 m2, amb ús de pastures i matollar. 
 Parcel·la núm. 17127A009000220000QE. Polígon 9 Parcel·la 22 de Palau-Saverdera. Es tracta d’una 

parcel·la de titularitat privada, de 9.771 m2, amb ús de pastures i cultiu de secà. 
 

 
Figura 3. Delimitació de les parcel·les 21 (marcada en color blau) i 22 del polígon 9 de Palau-Saverdera. Font: web del 
Cadastre (https://www1.sedecatastro.gob.es/) 

 

2.2. Context territorial 
 
Com a principals instruments d’ordenació territorial i sectorials d’aplicació a l’àmbit d’estudi es citen els següents: 
 
― El Pla Territorial parcial de les comarques gironines, aprovat pel Govern de Catalunya el 14 de setembre 

de 2010 (PTpCG, en endavant).  
― El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palau-saverdera (POUM), aprovat definitivament per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 2 de febrer de 2012. 
― El Pla Especial de protecció del medi natural i el paisatge dels Aiguamolls de l’Empordà, aprovat pel 

Govern de Catalunya en data 23 de novembre de 2010.  
 
D’acord amb el PTpCG l’àmbit d’estudi s’inscriu en el Sistema d’espais oberts, i dins el Sòl de protecció especial 
(vegeu figura següent).  
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Figura 4. Pla Territorial parcial de les comarques gironines 2010. Espais oberts, estratègies d’assentaments i 
actuacions d’infraestructures. 
 
D’altra banda, segons el POUM de Palau-saverdera, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona en data 2 de febrer de 2012, els terrenys es classifiquen  en un Sol No Urbanitzable, amb la qualificació 
de Zona Perifèrica de protecció i connexió del Pla Especial de protecció del medi natural i el paisatge dels 
Aiguamolls de l’Empordà (clau 6 PEA): 
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Figura 5. Qualificació del sòl a l’àmbit d’estudi segons el Pla d’Ordenació Urbanística municipal de Palau-saverdera, 
de febrer de 2012.  
 
El paratge de Terramala i el seu entorn immediat resta exclòs dels límits de l’espai PEIN i de la Xarxa Natura 2000 
“Aiguamolls de l’Empordà” (ES0000019). Tanmateix, d’acord amb el Pla Especial de protecció del medi natural 
i el paisatge dels Aiguamolls de l’Empordà, l’àmbit d’estudi  s’inscriu en la Zona perifèrica de protecció i 
connexió (clau 6). 
 

 
Figura 6. Zonificació del sòl a l’àmbit d’estudi d’acord amb el Pla Especial de protecció del medi natural i el paisatge 
dels Aiguamolls de l’Empordà, aprovat pel Govern de Catalunya en data 23 de novembre de 2010.  
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3. SITUACIÓ ACTUAL I EVOLUCIÓ HISTÒRICA 
 
3.1. Situació actual de l’emplaçament 
 
L’emplaçament on es troba l’abocador incontrolat afecta dues finques dels Sòl No urbanitzable, dedicades al 
conreu de secà fins fa pocs anys. De fet, en una part de la parcel·la 22 del polígon 9 (ref. cadastral 
17127A009000220000QE) es manté encara l’ús agrícola. 
 
Totes dues parcel·les presenten un relleu planer, amb una pendent suau en direcció NW, fet que permet el 
drenatge de les aigües d’escorrentiu cap al Rec del Mas Oriol. A l’interior de l’àmbit es distingeixen dues 
plataformes situades a diferent nivell, separades per un talús d’uns 3-4 m d’alçada.  
  
 Una plataforma superior, més propera al camí de Torroella (accés principal a la finca), i situada una cota 

mitjana de 27,7 msnm.  
 Una plataforma inferior, més propera al Rec del Mas Oriol, i situada una cota mitjana de 23,4 msnm.  

 
La morfologia del terreny ha estat probablement modificada pels abocaments de residus i materials, de manera 
que la plataforma superior sembla estar configurada per materials d’aportació. A la plataforma inferior, al seu torn, 
s’observa una zona lleugerament més deprimida, on es localitza un rodal de canya americana (Arundo donax). 
 
En l’actualitat s’observen abassegaments de residus i materials de naturalesa diversa en diferents punts de l’àmbit, 
principalment a la plataforma inferior, i sobre el talús que separa ambdós nivells. La plataforma superior es troba 
completament coberta de vegetació, pel que no s’identifiquen residus superficials, tret d’algunes restes de poda i 
altres materials localitzats. A l’Annex 1 del present document s’inclouen imatges de l’estat actual de 
l’emplaçament. 
 
Val a dir també que a la plataforma superior es troba la torre de nidificació construïda per l’Associació Paisatges 
Vius a l’any 2017, per encàrrec de l’Ajuntament de Palau-Saverdera. Aquesta torre té per objectiu  potenciar la 
nidificació del xoriguer petit (Falco naumanni), entre altres espècies, i forma part d’un programa de re-introducció 
d’aquesta espècie al massís de l’Albera. 
 
3.2. Evolució històrica 
 
L’anàlisi dels ortofotoplànols de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) permet concloure que 
l’abocament de materials en aquest emplaçament es va iniciar entre els anys 2000 i 2006, i que d’aleshores ençà 
s’han produït diversos episodis d’abocament de materials.  
 

A l’any 2000, la morfologia de 
l’emplaçament no havia estat 
modificada significativament. Els 
orofotoplànols anteriors a l’any 
2000 no mostren indicis 
d’abocaments previs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Pla de gestió de residus de l’abocador incontrolat de la finca municipal  
situada al paratge de Terramala, al T.M. de Palau-Saverdera 

 
 

                 11 

A l’any 2006 s’observa un 
abocament de materials a la part 
central de l’emplaçament, que 
podria haver estat posteriorment 
retirat o parcialment cobert amb 
terres o vegetació, ja que no 
s’observa en les fotografies d’anys 
posteriors. 
 
 
 
 
 

 
A l’any 2010 s’observa un nou 
abocament de materials a la 
plataforma superior, fet que podria 
haver donat lloc a la diferència de 
cotes entre les dues plataformes 
que es distingeixen en l’actualitat.  
 
 
 
 
 
 
 
A l’any 2012 s’observen noves 
aportacions a la part central de la 
finca (plataforma inferior) i fins i tot 
s’identifiquen aplecs diferenciats de 
materials. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Pla de gestió de residus de l’abocador incontrolat de la finca municipal  
situada al paratge de Terramala, al T.M. de Palau-Saverdera 
 
 
 

12                                        

L’ortofotoplànol de l’any 2017, 
finalment, mostra abassegaments 
superficials a la part central de la 
finca, mentre que altres materials 
aportats en períodes anteriors 
semblen haver quedat parcialment 
coberts per la vegetació.  
La prospecció visual feta en el mes 
de març de 2018 revela una 
aportació de runa i altres materials 
de la construcció a l’extrem nord-
oest de la parcel·la municipal. 
 
 

 
En resum, l’emplaçament objecte d’estudi presenta abassegaments de residus i materials diversos fruit de diverses 
aportacions incontrolades realitzades entre els anys 2000 i 2018. Una part d’aquestes aportacions podria haver 
modificat el relleu original de la finca, donant lloc a dues plataformes: una plataforma superior, propera al camí de 
Torroella i una plataforma inferior, que manté la cota original dels terrenys, i sobre la qual també s’han realitzat 
abocaments de residus diversos. Part dels materials abocats han quedat coberts per la vegetació.  
 
4. MARC NORMATIU 
 
Per a la redacció del present document s’ha tingut en compte el marc normatiu següent: 
 
 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (BOE, 181, de 29/07/2011). 
 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 

enderroc.  
 Reial Decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat. 
 Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres 

generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya. 
 Decret 98/2015, de 9 de juny, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya. 
 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, el qual deroga el Decret 201/1994, de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, 
modificat per la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 

 Decret 69/2009, de 28 d’abril, el qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de residus en els 
dipòsits controlats. 

 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 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus, i Decret 219/2001 pel qual es deroga 
la disposició addicional tercera del Decret 93/1999. 

 Ordre de 28 de febrer de 1989, per la que es regula la gestió dels olis usats (BOE 57), i de 6 de setembre de 
1988, sobre tractament i eliminació dels olis usats (DOGC 1055). 
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5. METODOLOGIA DE TREBALL 
Els treballs de caracterització i quantificació dels residus i materials a gestionar han consistit en:  

 Inspecció visual per a la caracterització dels residus i materials. 
 Realització de cales per a la quantificació aproximada dels residus i materials. 
 Tipificació i quantificació dels residus i materials identificats a l’abocador 
 Elaboració d’una proposta per a la recollida, segregació i gestió dels residus i materials, inclosa la valoració 

econòmica. 
 Definició de criteris generals per al seguiment de la gestió dels residus i posterior restauració dels terrenys 

a) Inspecció visual  

S’ha dut a terme una inspecció visual per verificar les zones on s’han produït els abocaments de residus i materials, 
i dur a terme una primera identificació dels diferents tipus de residus i materials que es troben en cadascun d’ells. 
La inspecció visual prèvia s’ha realitzat en 3 visites prèvies, els dies 06/03/18, 01/06/18 i 05/10/18 (aquesta darrera, 
realitzada en paral·lel a la campanya de cales). 
 
La visita realitzada el dia 01/06/18 es realitzà conjuntament amb els responsables de l’Associació Paisatges Vius, 
entitat que ha gestionat la construcció de la torre de nidificació per al xoriguer petit (Falco naumanni). Com a 
resultat d’aquesta visita, i tenint en compte que es constatà la presència d’exemplars d’aquesta espècie nidificant 
a la torre, es va acordar posposar la campanya de cales al mes de setembre per tal de no afectar-la negativament.  
b) Realització de cales 

L’objectiu de les cales és determinar la potència dels diferents punts d’abocament, així com identificar altres residus 
o materials no visibles en superfície. 
 
Les cales es van dur a terme el 5/10/18. Els resultats es mostren a l’apartat 6 i a l’Annex fotogràfic d’aquesta 
Memòria.  
c) Tipificació i quantificació dels residus 

A partir de la inspecció visual dels diferents punts d’abassegament, i de la realització de cales localitzades, s’ha 
obtingut una estimació de les quantitats totals de residus i materials existents a l’abocador.  
 
Per al càlcul total de residus a gestionar, s’ha tingut en compte el següent condicionant previ:  
 
 S’ha considerat que la retirada dels residus existents a la plataforma superior dels terrenys és poc viable: 

retirar aquests residus comportaria la excavació fins a fondàries considerables (entre 1 i 2 m, segons la zona), 
fet que tindria un cost molt elevat, i que significaria una modificació notable de les condicions de contorn de 
la torre de nidificació per al xoriguer petit.  

 
D’altra banda, en la plataforma inferior, s’han valorat dues hipòtesi de treball diferents: 
 
 Hipòtesi 1: Considerar l’extracció del total de residus estimat en els diferents abassegaments, inclosos els 

superficials i els que es troben soterrats. 
 Hipòtesi 2: Considerar l’extracció de tots els residus superficials observats en els diferents abassegaments, 

i modelització del terreny a partir del re-aprofitament dels residus considerats com a inerts (previ tractament 
de segregació i matxucat). 

 
A rel de la reunió mantinguda amb els tècnics de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i de l’Ajuntament de 
Palau-saverdera, en data 26 de febrer de 2019, s’acorda que l’opció de gestió més viable des del punt de vista 
tècnic, ambiental i econòmic, és la basada en la Hipòtesi 2. Per tant, la quantificació del total de residus a gestionar 
s’ha basat en aquesta hipòtesi. 
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Finalment, s’ha elaborat un llistat del tipus de residus abocats, la seva codificació segons el Codi Europeu de 
Residus (CER) i les quantitats totals estimades per a cadascun d’ells, basades en la Hipòtesi 2. La quantificació 
de cadascun dels tipus de residus és orientativa, i s’ha basat en la representació de cadascun d’ells observada in 
situ, pel que la quantitat dels tipus de residus que finalment es gestionin pot variar respecte d’aquesta previsió. 
 
Per a cadascun dels residus i materials identificats a l’abocador s’han analitzat les vies de gestió més adequades: 
la Valorització (VAL) o el Tractament Final (TDR, incineració o deposició).  
d) Elaboració d’una proposta per a la gestió dels residus 

Finalment es presenta una estimació econòmica orientativa dels costos de gestió de residus, inclosos els treballs 
de retirada i càrrega a camió, transport i entrada a l’abocador/centre de tractament o gestió, inclosos els cànons 
d’abocament i/o gestió. 
 
La valoració econòmica s’ha basat en la Hipòtesi 2 de valoració quantitativa del volum total de residus a gestionar. 
Els costos finals de gestió de residus, per tant, poden variar respecte d’aquesta previsió, depenent dels residus 
que finalment es trobin en els diferents abassegaments, i especialment dels que es troben coberts per la vegetació. 
 
Aquest apartat inclou també un llistat de possibles gestors i instal·lacions per a la gestió dels residus i materials, 
preferentment d’àmbit comarcal. Tots els gestors i instal·lacions proposats estan autoritzats per l'Agència de 
Residus de Catalunya.  
e) Definició de criteris generals per al seguiment de la gestió dels residus i clausura final de l’abocador 

En aquest apartat s’inclouen els criteris generals que caldrà aplicar per dur a terme el seguiment dels treballs de 
retirada de residus, així com en el control de tota la documentació generada en el transport fins a centre autoritzat 
i la gestió final dels mateixos.  
 
També s’inclouen criteris generals a tenir en compte en el projecte de restauració posterior dels terrenys. 
 
6. RESULTATS DE LA CAMPANYA DE CALES 
 
Les cales s’han dur a terme amb l’objectiu de determinar la potència dels diferents punts d’abocament, així com 
per identificar altres residus o materials no visibles en superfície. 
  
S’han realitzat un total de 10 cales, executades amb una retro-excavadora amb pala, i repartides en diferents 
punts de l’emplaçament. La seva localització es pot veure a la figura 7. 
 
Els punts seleccionats per a la realització de les cales han estat punts propers als abassegaments actuals. Així 
mateix, també s’han realitzat dos mostratges en punts on no actualment s’observen abocaments en superfície 
(cales 9 i 10), però on n’hi podria haver hagut anys enrere, segons l’anàlisi d’ortofotoplànols. 
 



 Pla de gestió de residus de l’abocador incontrolat de la finca municipal  
situada al paratge de Terramala, al T.M. de Palau-Saverdera 

 
 

                 15 

 
Figura 7. Localització de les cales realitzades a l’àmbit d’estudi.  

 
A la taula següent es recullen les coordenades aproximades de les cales, així com la fondària d’excavació fins a 
la qual s’ha observat la presència d’algun tipus de residu: 
 

Núm. 
Cala 

Coordenada X Coordenada Y Fondària 
Cala (m) 

Potència aprox. 
de residus (m) 

Observacions 

1 510244,9 4683192,8 1,0 0,0 No s’observen residus a nivells 
inferiors de la cota actual del terreny. 

2 510263,6 4683182,0 1,0 0,0 No s’observen residus a nivells 
inferiors de la cota actual del terreny. 

3 510278,9 4683167,6 1,0 0,5 Presència de residus assimilables a 
urbans (plàstics, vidre, llaunes) i 
runes barrejats amb terres. 

4 510275,1 4683182,4 1,0 0,5 Presència de residus assimilables a 
urbans (plàstics, vidre, llaunes) i 
runes barrejats amb terres. 

5 510784,7 4683188,6 0,5 0,0 No s’observen residus a nivells 
inferiors de la cota actual del terreny. 

6 510294,4 4683186,1 0,5 0,0 No s’observen residus a nivells 
inferiors de la cota actual del terreny. 

7 510293,2 4683212,6 1,0 0,5 Presència de residus de la 
construcció (totxanes, cables, etc.) 
barrejats amb terres. 

8 510307,5 4683218,0 0,3 0,0 No s’observen residus a nivells 
inferiors de la cota actual del terreny. 
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Núm. 
Cala 

Coordenada X Coordenada Y Fondària 
Cala (m) 

Potència aprox. 
de residus (m) 

Observacions 

9 510338,1 4683152,4 2,0 2,0 Presència de residus de la 
construcció (totxanes, cables, etc.), 
plàstics, metalls, etc. barrejats amb 
terres. 

10 510309,8 4683182,3 1,0 1,0 Presència de residus de la 
construcció (totxanes, cables, etc.), 
plàstics, metalls, etc. barrejats amb 
terres. 

Taula 1. Localització de les diferents cales, fondària d’excavació i característiques dels residus trobats.  

 

7. TIPIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DELS RESIDUS I MATERIALS IDENTIFICATS A L’ABOCADOR 
 
7.1. Dimensionament global dels abassegaments 
 
Per al dimensionament dels abassegaments s’ha partir de la informació següent: 
 
 Dimensionament dels aplecs superficials de materials, en zones més o menys homogènies. 
 Anàlisi de les fotografies aèries (ortofotoplànols de l’ICGC, dels anys 2000, 2006, 2010, 2012 i 20017). 
 Potència mitjana dels abassegaments soterrats, d’acord amb els resultats de la campanya de cales realitzada 

en data 05/10/18 8 (Vegeu Taula 1). 
 
Aquesta informació s’ha tractat amb un Sistema d’Informació Geogràfica. A la figura 8 es pot veure la localització 
exacta de les diferents Zones d’abassegament identificades, així com la situació de les cales realitzades en 
cadascun d’ells. A la zona núm. 8 no es va dur a terme cap cala, per considerar que es tractava d’un abassegament 
únicament superficial. 
 
La zonificació dels diferents abassegaments s’ha realitzat tenint en compte el límit de les parcel·les de diferents 
titularitat (parcel·la 9/21, de titularitat municipal, i parcel·la 9/22, de titularitat privada). En el cas que fos d’interès 
la quantificació per separat dels residus a gestionar –i els costos derivats de la seva gestió - es podria estimar per 
separat per a cadascuna de les parcel·les. 
 
Per a l’estimació global dels residus s’ha partit de la informació següent: 
 
 La potència mitjana superficial s’ha considerat tenint en compte l’alçada mitjana dels aplecs de residus i/o 

materials en cadascuna de les zones. 
 La potència mitjana soterrada s’ha estimat a partir de la fondària mitjana fins a on s’ha observat presència de 

residus en cadascuna de les diferents cales realitzades. Així, per exemple, en la Zona 2, s’ha calculat la 
potència mitjana de residus observada a les cales 2, 3, 4 i 5. 

 A la zona d’abassegament núm. 6 no s’ha observat presència superficial de residus. Tanmateix, tenint en 
compte l’ortofotoplànol de l’any 2012, s’estima que en aquesta zona es podrien trobar residus coberts per la 
vegetació, fins a una fondària mitjana de 0,5 m.  

 En les zones corresponents al talús que separa les dues plataformes (Zona 3 i Zona 7) s’ha tingut en compte 
el factor de pendent en el càlcul de la superfície total. En aquests dos àmbits s’ha considerat una potència 
mitjana de residus a gestionar de 0,5 m, tot i que la potència real podria ser molt superior (tenint en compte 
els resultats de les cales núm. 9 i 10).  

 Els volums de restes vegetals i de pneumàtics s’han estimat per separat, a partir de l’amidament observat 
directament in situ. 

 
A la taula següent es resumeixen les superfícies i potències de cada Zona d’abassegament, a partir de les quals 
s’ha obtingut una estimació del volum de residus existents: 
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 Localització Núm. 
Cala 

Zona Superfície 
1 (m2) 

Factor 
pendent 

Superfície 
2 (m2) 

Potència mitjana (m) Potència 
mitjana 
total (m) 

Volum de 
Residus 

(m3) 
            Superf. Soterrada     
Plataforma inferior 1 Zona 1 225 1 225 0,50 0,00 0,50 112,50 
Plataforma inferior 2,3,4 i 5 Zona 2 861 1 861 0,75 0,25 1,00 861,00 
Talús - Zona 3 116 1,2 139,2 0,50 0,00 0,50 69,60 
Plataforma inferior 7 i 8 Zona 4 348 1 348 0,75 0,25 1,00 348,00 
Plataforma inferior 6 Zona 5 117 1 117 1,00 0,00 1,00 117,00 
Plataforma inferior   Zona 6 301 1 301 0,00 0,50 0,50 150,50 
Talús 10 Zona 7 237 1,2 284,4 0,50 0,00 0,50 142,20 
Camí - Zona 8 74 1 74 0,50 0,00 0,50 37,00 
Plataforma 
superior 

9 Zona 9 3.343             

Volum parcial                 1.837,80           
Restes vegetals 

        
25,00 

Pneumàtics 
        

10,00 
Total residus (m3) 

       
1.872,80 

 
Taula 2. Dimensionament dels abassegaments i estimació global dels residus existents.  

Com s’ha comentat, en aquest Pla de gestió no s’ha considerat la gestió dels residus i materials abassegats a la 
plataforma superior de la finca (Zona 9), atès que la seva retirada comportaria una modificació significativa dels 
relleu actual de la mateixa a l’entorn on es troba la torre de nidificació del xoriguer petit (Falco neumanni). 
 
El total de residus a gestionar, aplicant la hipòtesi de treball núm. 2, es resumeix a la taula següent: 
 
Hipòtesi 2 Núm. 

Cala 
Zona Superfície 

1 (m2) 
Factor 

pendent 
Superfície 

2 (m2) 
Potència de 

residus a 
gestionar (m) 

Volum de 
Residus (m3) 

Localització               
Plataforma inferior 1 Zona 1 225 1 225 0,50 112,50 
Plataforma inferior 2,3,4 i 5 Zona 2 861 1 861 0,75 645,75 
Talús - Zona 3 116 1,2 139,2 0,50 69,60 
Plataforma inferior 7 i 8 Zona 4 348 1 348 0,75 261,00 
Plataforma inferior 6 Zona 5 117 1 117 1,00 117,00 
Plataforma inferior   Zona 6 301 1 301 0,00 0,00 
Talús 10 Zona 7 237 1,2 284,4 0,50 142,20 
Camí - Zona 8 74 1 74 0,50 37,00 
Volum parcial 

  
        1.385,05 

Restes vegetals 
      

25,00 
Pneumàtics 

      
10,00 

Total residus a gestionar (m3) 
    

1.420,05 

Taula 3. Dimensionament dels abassegaments i estimació global dels residus a gestionar segons la Hipòtesi 2. 

Finalment, a la Taula núm. 4 es resumeix el volum de residus a gestionar en cadascuna de les dues parcel·les 
cadastrals on s’han observat abassegaments, aplicant la hipòtesi de treball núm.2: 
 



Pla de gestió de residus de l’abocador incontrolat de la finca municipal  
situada al paratge de Terramala, al T.M. de Palau-Saverdera 
 
 
 

18                                        

 Localització Núm. 
Cala 

Zones Superfície 1 
(m2) 

Factor 
pendent 

Superfície 
2 (m2) 

Potència de 
residus a 
gestionar 

(m) 

Volum de 
Residus 

(m3) 

Parcel·la 9/21               
Plataforma inferior 1 Zona 1 225 1 225 0,50 112,50 
Plataforma inferior 2,3,4 i 5 Zona 2 861 1 861 0,75 645,75 
Talús - Zona 3 116 1,2 139,2 0,50 69,60 

Volum parcial              827,85 
Parcel·la 9/22               
Plataforma inferior 7 i 8 Zona 4 348 1 348 0,75 261,00 
Plataforma inferior 6 Zona 5 117 1 117 1,00 117,00 
Plataforma inferior   Zona 6 301 1 301 0,00 0,00 
Talús 10 Zona 7 237 1,2 284,4 0,50 142,20 
Camí - Zona 8 74 1 74 0,50 37,00 

Volum parcial              557,20 
Volum total             1.385,05 
Restes vegetals 

      
25,00 

Pneumàtics 
      

10,00 
Total residus a gestionar (m3) 

     
1.420,05 

Taula 4. Dimensionament dels abassegaments i estimació global dels residus a gestionar per parcel·les.  
 

A la figura següent es pot veure la localització exacta de les diferents Zones d’abassegament identificades, així 
com la situació de les cales realitzades en cadascun d’ells.  
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7.2. Tipificació i quantificació dels residus 
 
S’ha dut a terme una inspecció visual in situ del diferents abassegaments, amb l’objectiu de classificar i/o agrupar 
la gran diversitat de residus i materials observats. Per a la seva tipificació, s’ha seguit la codificació establerta pel  
Catàleg Europeu de Residus (CER), la qual ha estat adoptada també pel Catàleg de Residus de Catalunya. 
D’acord amb el CER, els grans grups de residus identificats a l’abocador incontrolat de Terramala pertanyen als 
grups següents: 
 

GRUP 02: RESIDUS DE L'AGRICULTURA, HORTICULTURA, AQÜICULTURA, SILVICULTURA, CAÇA I 
PESCA; RESIDUS DE LA PREPARACIÓ I ELABORACIÓ D'ALIMENTS. 
GRUP 15: RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I 
ROBA DE PROTECCIÓ NO ESPECIFICATS EN CAP ALTRA CATEGORIA. 
GRUP 16: RESIDUS NO ESPECIFICATS EN CAP ALTRE CAPÍTOL DE LA LLISTA. 
GRUP 17: RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (RCD, en endavant). 

 
La major part dels residus observats corresponen a una barreja de materials procedents de l’enderroc i de la 
construcció, com ara restes de formigons, maons, paviments ceràmics, barreges de metalls, fustes, etc. Barrejats 
amb aquests es troben residus assimilables a urbans, com ara ampolles de vidre i de plàstic, paper i cartó, etc.  
 
De forma localitzada s’han trobat diversos tipus de residus considerats com a especials o perillosos: restes d’uralita 
que poden contenir amiant, envasos que contenen –o poden contenir - restes de pintures i/o dissolvents, bateries 
i/o acumuladors, etc.  
 
També s’han trobat elements unitaris (tals com sanitaris o parts de sanitaris, televisors, somiers, etc.), fet que 
indica que part dels abocaments procedeixen de l’enderroc de banys o altres parts d’habitatges particulars.  
 
Altres elements unitaris són els procedents del desballestament (parcial o total) de vehicles: portes, teixits de 
revestiment de seients, bateries, etc. 
 
Finalment, també es troben diferents aplecs de restes vegetals, procedents de treballs de jardineria i de poda.  
 
Atesa la gran diversitat de residus i materials trobats, així com la seva distribució irregular en el conjunt dels 
abassegaments, s’ha optat per assignar un percentatge de representació global per a cadascuna de les 
tipologies de residus identificades. A grans trets, s’han considerat els següents percentatges de representació: 
 
 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics (Codi 170107 segons CER). Se’ls ha assignat un 

percentatge de representació superior al voltant del 80%. 
 Terres barrejades amb residus. Una gran part dels residus que es troben soterrats (per sota del nivell actual 

del terreny) s’ha observat que es troben barrejats amb terres. S’ha considerat que representen al voltant del 
5% dels materials a gestionar. 

 Fustes, plàstics, i metalls barrejats: Se’ls ha assignat un percentatge de representació entre el 5 i el 6%. 
 La quantificació dels volums de restes vegetals i de pneumàtics s’han estimat per separat, a partir de 

l’amidament observat directament in situ. 
 S’ha estimat un percentatge de residus especials i/o perillosos d’aproximadament un 1,85%, entre els quals 

s’inclouen esprais, pintures, piles i/o bateries, restes de materials de fibro-ciment que contenen amiant i terres 
contaminades. Pel que fa a les terres contaminades, no s’han vist evidències de la seva presència, però no 
es descarta que durant els treballs de saneig puguin aparèixer en algun punt. En aquest cas, es recomana 
dur a terme una anàlisi de lixiviació de terres, d’acord amb el Decret 69/2099, de 28 d’abril, el qual 
s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats.  
 

A la taula següent es presenta el llistat del tipus de residus identificats a l’àmbit de l’abocador incontrolat i la seva 
codificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), així com una estimació del volum de cadascun d’ells, 
obtingut a partir del percentatge de distribució assignat. A la taula també es descriuen les vies de gestió proposades 
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per a cadascun dels residus generats en obra: la Valorització (VAL) o el Tractament Final (TDR, incineració o 
deposició), d’acord amb les vies de gestió proposades són les indicades per l’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC, en endavant).  
 
Els residus que apareixen en la taula amb un asterisc (*) són els considerats residus perillosos segons la Directiva 
2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre, sobre residus. 
 
Codi CER Tipus Descripció %  

represen
tació 

 

Quantitat 
estimada 

(m3) 

Densitat 
(t/m3) 

Quantitat 
estimada 

(tn) 

Via de 
gestió 
proposada 

              VAL TDR 
020103 No 

especial 
Restes vegetals   25,00 1 25,00 V61 

V83 
T12 

150102 No 
especial 

Envasos de plàstic 0,0040 5,54 0,035 0,19 V12 
V51 

  

150107 No 
especial 

Envasos de vidre 0,0010 1,39 1 1,39 V14 
V51 

T11 

150110* Especial Envasos que contenen 
restes de substàncies 
perilloses o estan 
contaminats per elles. 

0,0050 6,93 0,035 0,24 V51 T13 
T21 

160103 No 
especial 

Pneumàtics al final de la 
seva vida útil 

  10,00 1 10,00 V52 
V61 

T12 

160214 No 
especial 

Equips (elèctrics o 
electrònics) rebutjats 
diferents dels especificats en 
els codis 160209 a 160213 

0,0005 0,69 1 0,69 V41 T32 

160504* 
160505 

Especial Gasos en recipients a 
pressió (inclosos els halons) 
que contenen substàncies 
perilloses 

0,0010 1,39 1 1,39 V24 T32 

160603 Especial Piles i/o acumuladors que 
contenen mercuri 

0,0005 0,69 1 0,69 V44   

170107 No 
especial 

Mescles de formigó, maons, 
teules i materials ceràmics, 
diferents de les 
especificades en el codi 
170106 

0,8000 1.108,04 1,45 1606,66 V71 T15 
T12 

170201 No 
especial 

Fusta 0,0600 83,10 0,19 15,79 V15 
V61 

- 

170203 No 
especial 

Plàstic 0,0100 13,85 0,035 0,48 V12 T12 

170407 No 
especial 

Metalls barrejats 0,0530 73,41 0,2 14,68 V41   

170410 Especial Cables que contenen 
hidrocarburs, quitrà d'hulla i 
altres substàncies perilloses 

0,0010 1,39 1 1,39 V45 - 

170503 Especial Terra i pedres que contenen 
substàncies perilloses 

0,0010 1,39 1 1,39   T33 
T24 
T13 
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Codi CER Tipus Descripció %  
represen

tació 
 

Quantitat 
estimada 

(m3) 

Densitat 
(t/m3) 

Quantitat 
estimada 

(tn) 

Via de 
gestió 
proposada 

              VAL TDR 
170504 No 

especial 
Terra i pedres diferents de 
les especificades en el codi 
170503 

0,0500 69,25 1 69,25 V71 
V84 

  

170601 
170605 

Especial Materials d'aïllament que 
contenen amiant 
Materials de construcció que 
contenen amiant 

0,0100 13,85 1 13,85 - T13 

170604 No 
especial 

Materials d'aïllament 
diferents dels especificats en 
els codis 170601 i 170603 

0,0010 1,39 0,035 0,05   T12 

170904 No 
especial 

Residus mesclats de 
construcció i demolició 
diferents dels especificats en 
els codis 170901, 170902 i 
170903 (residus barrejats no 
perillosos, com ara paper, 
cartró i plàstic). 

0,0020 2,77 0,4300 1,19 V71 T15 
T33 

    TOTAL 1,0000 1.420,05         

Taula 5. Classificació dels residus i materials observats d’acord amb el CER, estimació del volum i pes segons el 
percentatge de representació assignat, i possibles vies de Valorització i/o Tractament final proposats per l’ARC.  

Vies de Valorització: 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V24 Reciclatge de substàncies orgàniques (no dissolvents) 
V41 Reciclatge i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
V44 Recuperació de bateries, piles i acumuladors 
V45 Recuperació de cables 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d'envasos. 
V52 Recuperació de pneumàtics 
V61 Utilització com a combustible 
V71 Utilització en la construcció 
V83 Compostatge 
V84 Utilització per al rebliment de terrenys 
Vies de Tractament i/o Deposició final: 
T11 Deposició de residus inerts 
T12 Deposició de residus no especials 
T13 Deposició de residus especials 
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 
T21 Incineració de residus no halogenats 
T24 Tractament per evaporació 
T32 Tractament específic 
T33 Estabilització 
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8. PROPOSTA PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS I ALTRES MATERIALS 
 
8.1. Criteris generals 
 
Es proposa la retirada, re-aprofitament i gestió de tots els residus i materials abassegats en les dues finques 
objecte d’estudi, d’acord amb els criteris generals següents: 
 
 Sempre que sigui possible, es donarà prioritat a les vies de gestió que preveuen la Valorització del residu 

(reciclatge, reutilització, recuperació de materials, compostatge, etc.) front les vies que proposen el tractament 
final del mateix (deposició en dipòsit controlat, incineració, etc.). 
 

 Es proposa reciclar la major part (aproximadament, el 90%) dels residus de construcció i demolició (RCD) 
inerts (codis 170107 i 170904) mitjançant un procés de triatge previ i matxucat in situ. El material obtingut es 
preveu que pugui ser re-utilitat com a material de reblert per a la remodelació topogràfica de l’abocador, 
configurant un relleu que sigui posteriorment revegetable (amb aportació de terra vegetal de qualitat). En 
aquest cas, caldrà acreditar que es tracta de material inert, lliure d’elements contaminants. 

 
 En les zones on s’han localitzat residus assimilables a urbans, o bé RCD barrejats amb terres, es proposa 

recuperar part de les terres barrejades amb residus inerts (codi 170504), mitjançant un procediment de triatge 
manual i cribatge in situ. S’estima la recuperació d’un 80 % de les terres, les quals podran ser re-aprofitades 
per a la restauració morfològica posterior de l’abocador.  

 
 La gestió dels residus fora de l’obra (en plantes de reciclatge, abocadors, pedreres, incineradores, etc.) es 

durà a  terme mitjançant centres autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya. Així mateix, el transport 
fins a aquests centres s’haurà de dur a terme per part de transportistes autoritzats per a la recollida de residus. 

 
8.2. Estimació econòmica de la gestió de residus 
 
Es presenta a continuació una estimació econòmica orientativa dels costos de gestió de residus, inclosos els 
treballs de retirada i càrrega a camió, transport i entrada a l’abocador/centre de tractament o gestió, inclosos els 
cànons d’abocament i/o gestió. 
 
La valoració econòmica s’ha basat en les hipòtesi de valoració quantitativa dels diferents tipus de residus i materials 
(vegeu apartat 7.1.) i tenint en compte els criteris generals esmentats a l’apartat anterior, concretats de la manera 
següent: 
 
 S’ha considerat el triatge i triturat a peu d'obra del 90% dels RCD inerts (amb codi 170107), per al seu ús 

posterior com a tot-ú reciclat. El material obtingut es preveu que pugui ser re-utilitat com a material de reblert 
per a la remodelació topogràfica de l’abocador, configurant un relleu que sigui posteriorment revegetable. La 
resta de residus amb codi 170107 (un 10%) es preveu que siguin traslladats a deposició final en un centre 
de gestió autoritzat. 
  

 S’ha considerat el triatge i cribatge a peu d'obra del 80% de les terres barrejades amb residus inerts 
(codi  170504 segons CER). Aquest material es podrà aplegar en la pròpia finca, per al seu ús posterior en 
la restauració morfològica i clausura de l’abocador. La resta de residus amb codi 170504 (un 20%) es preveu 
que siguin traslladats a deposició final en un centre de gestió autoritzat. 
 

 Per a la resta de residus presents a l’abocador, s’ha considerat el cost de la retirada i càrrega a camió, 
transport i entrada a l’abocador/centre de tractament o gestió, inclosos els cànons d’abocament i/o gestió. 
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 Pel que fa a la possible existència de terres contaminades, durant els treballs de prospecció visual i realització 
de cales no s’han vist evidències de la seva presència, però no es descarta que durant els treballs de retirada 
puguin aparèixer en algun punt. En aquest cas, es recomana dur a terme una anàlisi de lixiviació de terres, 
d’acord amb el Decret 69/2099, de 28 d’abril, el qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió 
de residus en els dipòsits controlats. Depenent dels resultats d’aquesta anàlisi, es decidirà la ubicació final 
d’aquestes terres: a dipòsits de residus inerts A dipòsit d’Inerts (Classe I), a dipòsit de residus No Perillosos 
(Classe II) o a dipòsit de residus Perillosos (Classe III). El cost final de la gestió d’aquest residus, per tant, 
pot variar en funció de la tipologia dels mateixos. Els costos derivats de l’anàlisi de lixiviats, d’altra banda, no 
s’han considerat en la valoració final de la gestió de residus. 

 
A la taula següent es presenta un pressupost estimat de la gestió de residus de l’abocament incontrolat de la finca 
de Terramala, considerant les hipòtesi anteriors. 
 
Els preus unitaris considerats s’han extret del Banc de preus BDEC de l’ITEC. Així mateix, s’han considerat altres 
preus específics (assenyalats amb asterisc a la taula), extrets de gestors autoritzats a l’àmbit comarcal i/o altres. 
 
Unitats Partides d'obra Preu (€) Amidament 

total estimat 
Cost (€) 

m3 Triatge i triturat a peu d'obra de residus barrejats inerts amb 
una densitat de 1,0 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170107 segons Llista Europea de 
residus (Orden MAM/304/2002) , per al seu ús posterior com 
a material reciclat (*) 

19,50 997,24 19.446,10 

m3 Triatge i cribatge a peu d'obra de terres barrejades amb 
residus inerts, amb codi 170504 segons Llista Europea de 
residus (Orden MAM/304/2002), per al seu ús posterior en 
restauració morfològica (*) 

19,50 55,40 1.080,34 

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o 
no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 
amb contenidor de 5 m3 de capacitat 

44,48 367,41 16.342,49 

m3 Classificació en planta de triatge de residus de construcció o 
demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008 

31,00 367,41 11.389,77 

t Deposició controlada a planta de compostatge de restes 
vegetals amb una densitat 1,0 t/m3, amb codi 020103 
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 
MAM/304/2002) (*) 

35,96 25,00 899,00 

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus 
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista 
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (*) 

29,50 110,80 3.268,72 

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus 
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170504 segons la Llista 
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

29,50 13,85 408,59 

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de 
fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents 
de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la 
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

7,98 83,10 663,16 

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de 
vidre no perillosos amb una densitat 1 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista 
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

7,98 1,39 11,05 
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Unitats Partides d'obra Preu (€) Amidament 
total estimat 

Cost (€) 

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de 
plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, 
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 
MAM/304/2002) 

11,41 19,39 221,25 

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus 
metalls barrejats amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista 
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

26,25 74,10 1.945,13 

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus 
barrejats no perillosos (paper, cartró i altres) amb una 
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, 
amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus 
(ORDEN MAM/304/2002) 

33,86 2,77 93,80 

t Deposició controlada a centre de reciclatge de voluminosos i 
comercials autoritzats no fracció resta. 

122,00 10,00 1.220,00 

m3 Deposició controlada a centre de tractament de residus 
barrejats perillosos amb una densitat 1,00 t/m3, procedents 
de construcció o demolició (**) 

194,79 11,77 2.293,25 

m3 Deposició controlada a centre de tractament de residus que 
contenen amiant, amb una densitat 1,00 t/m3, procedents de 
construcció o demolició (**) 

194,79 13,85 2.697,94 

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de materials 
d'aïllament no perillosos, amb una densitat 0,035 t/m3, amb 
codi 170604 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 
MAM/304/2002) 

33,86 1,39 46,90 

  PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL   1.420,05 62.027,48 
  DESPESES GENERALS (13%)     8.063,57 

  BENEFICI INDUSTRIAL (6%)     3.721,65 

  Sub-total     73.812,70 

  IVA (21%)     15.500,67 

  TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE     89.313,37 

Taula 6. Valoració estimativa del cost de la gestió de residus i materials a l’abocador incontrolat de la finca de 
Terramala. Preus: Base de preus de BEDEC-ITEC, excepte els següents: (*): preus indicats per gestors d’àmbit 
comarcal; (**) preus de la Base de preus de l’INCASÒL. 

 
El cost final de gestió de residus, en qualsevol cas, pot variar respecte d’aquesta previsió inicial, depenent de la 
quantitat dels diferents tipus de residus a gestionar (especialment de la quantitat de residus especials o perillosos), 
i de la quantitat de materials que finalment puguin ser reciclats i/o reaprofitats (principalment RCD i terres). 
 
Finalment, a la taula següent es presenta una valoració dels costos de la gestió de residus en cadascuna de les 
parcel·les identificades: 
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Unitats Partides d'obra Preu (€) Amidament 
Parcel·la 

9/21 

Cost (€) 
Parcel·la 

9/21 

Amidament 
Parcel·la 

9/22 

Cost (€) 
Parcel·la 

9/22 
m3 Triatge i triturat a peu d'obra 

de residus barrejats inerts 
amb una densitat de 1,0 
t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb 
codi 170107 segons Llista 
Europea de residus (Orden 
MAM/304/2002) , per al seu 
ús posterior com a material 
reciclat 

19,50 596,05 11.623,01 401,18 7.823,09 

m3 Triatge i cribatge a peu 
d'obra de terres barrejades 
amb residus inerts, amb codi 
170504 segons Llista Europea 
de residus (Orden 
MAM/304/2002), per al seu 
ús posterior en restauració 
morfològica 

19,50 33,11 645,72 22,29 434,62 

m3 Càrrega amb mitjans 
manuals i transport de 
residus inerts o no especials 
a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb 
contenidor de 5 m3 de 
capacitat 

44,48 216,18 9.615,86 151,23 6.726,62 

m3 Classificació en planta de 
triatge de residus de 
construcció o demolició en 
fraccions segons REAL 
DECRETO 105/2008 

31,00 216,18 6.701,70 151,23 4.688,07 

m3 Trituració de restes vegetals i 
soques de 60 a 100 cm de 
perímetre amb tractor amb 
braç triturador de soques 

35,96 12,50 449,50 12,50 449,50 

m3 Deposició controlada a 
centre de reciclatge de 
residus barrejats inerts amb 
una densitat 1,0 t/m3, 
procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170107 
segons la Llista Europea de 
Residus (ORDEN 
MAM/304/2002) 

29,50 66,23 1.953,73 44,58 1.314,99 

m3 Deposició controlada a 
centre de reciclatge de 
residus barrejats inerts amb 
una densitat 1,0 t/m3, 
procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170504 
segons la Llista Europea de 

29,50 8,28 244,22 5,57 164,37 
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Unitats Partides d'obra Preu (€) Amidament 
Parcel·la 

9/21 

Cost (€) 
Parcel·la 

9/21 

Amidament 
Parcel·la 

9/22 

Cost (€) 
Parcel·la 

9/22 
Residus (ORDEN 
MAM/304/2002) 

m3 Deposició controlada a 
centre de reciclatge de 
residus de fusta no perillosos 
amb una densitat 0,19 t/m3, 
procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170201 
segons la Llista Europea de 
Residus (ORDEN 
MAM/304/2002) 

7,98 49,67 396,37 33,43 266,79 

m3 Deposició controlada a 
centre de reciclatge de 
residus de vidre no perillosos 
amb una densitat 1 t/m3, 
procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170202 
segons la Llista Europea de 
Residus (ORDEN 
MAM/304/2002) 

7,98 0,83 6,61 0,56 4,45 

m3 Deposició controlada a 
centre de reciclatge de 
residus de plàstic no 
perillosos amb una densitat 
0,035 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb 
codi 170203 segons la Llista 
Europea de Residus (ORDEN 
MAM/304/2002) 

11,41 11,59 132,24 7,80 89,01 

m3 Deposició controlada a 
centre de reciclatge de 
residus metalls barrejats amb 
una densitat 0,2 t/m3, 
procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170407 
segons la Llista Europea de 
Residus (ORDEN 
MAM/304/2002) 

26,25 44,29 1.162,61 29,81 782,52 

m3 Deposició controlada a 
centre de reciclatge de 
residus barrejats no 
perillosos (paper, cartró i 
altres) amb una densitat 0,43 
t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb 
codi 170904 segons la Llista 
Europea de Residus (ORDEN 
MAM/304/2002) 

33,86 1,66 56,06 1,11 37,73 

t Deposició controlada a 
centre de reciclatge de 

122,00 5,00 610,00 5,00 610,00 
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Unitats Partides d'obra Preu (€) Amidament 
Parcel·la 

9/21 

Cost (€) 
Parcel·la 

9/21 

Amidament 
Parcel·la 

9/22 

Cost (€) 
Parcel·la 

9/22 
voluminosos i comercials 
autoritzats no fracció resta. 

m3 Deposició controlada a 
centre de tractament de 
residus barrejats perillosos 
amb una densitat 1,00 t/m3, 
procedents de construcció o 
demolició. 

194,79 7,04 1.370,68 4,74 922,56 

m3 Deposició controlada a 
centre de tractament de 
residus que contenen 
amiant, amb una densitat 
1,00 t/m3, procedents de 
construcció o demolició. 

194,79 8,28 1.612,57 5,57 1.085,37 

m3 Deposició controlada a 
centre de reciclatge de 
materials d'aïllament no 
perillosos, amb una densitat 
0,035 t/m3, amb codi 
170604 segons la Llista 
Europea de Residus (ORDEN 
MAM/304/2002) 

33,86 0,83 28,03 0,56 18,87 

  PRESSUPOST D'EXECUCIÓ 
MATERIAL 

  845,35 36.608,93 574,70 25.418,55 

  DESPESES GENERALS (13%)     4.759,16   3.304,41 

  BENEFICI INDUSTRIAL (6%)     2.196,54   1.525,11 

  Subtotal     43.564,62   30.248,08 

  IVA (21%)     9.148,57   6.352,10 

  
TOTAL PRESSUPOST PER 
CONTRACTE 

    52.713,19   36.600,17 

 
Taula 7. Valoració estimativa del cost de la gestió de residus i materials per parcel·les. Preus: Base de preus de 
BEDEC-ITEC, excepte els següents: (*): preus indicats per gestors d’àmbit comarcal; (**) preus de la Base de preus 
de l’INCASÒL. 
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8.3. Llistat de gestors proposats 
 
A la taula següent es presenta un llistat de possibles gestors i instal·lacions per a la gestió dels residus i materials, 
la majoria dels quals es troben dins la comarca de l’Alt Empordà. Tots els gestors i instal·lacions proposats estan 
autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya.  
 
Codi 
CER 

Tipus Descripció  Vies de gestió proposades 

      VAL Gestors TDR Gestors 
020103 NE Restes vegetals V61 

Compostatge 
CENTRE DE 
TRACTAMENT DE 
RESIDUS DE L'ALT 
EMPORDÀ  

T12 
Deposició de 
residus no 
especials 

CONSELL 
COMARCAL DE 
L'ALT EMPORDÀ 

150102 NE Envasos de plàstic V12 
Reciclatge de 
plàstics 

FERRALLA I METALLS 
VILAMALLA, SL 

    

FRANCISCO 
GABARRE FLORES 

    

SERVEIS FORESTALS 
MAÇANET DE 
CABRENYS, SL 

    

150107 NE Envasos de vidre V14 
Reciclatge de 
vidre 

FERRALLA I METALLS 
VILAMALLA, SL 

    

SERVEIS FORESTALS 
MAÇANET DE 
CABRENYS, SL 

    

150110* E Envasos que 
contenen restes de 
substàncies perilloses 
o estan contaminats 
per elles. 

V51 
Recuperació, 
reutilització i 
regeneració 
d'envasos. 

No hi ha instal·lacions 
de gestió properes 

T13 
Deposició de 
residus 
especials 

ATLAS GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, 
SA 

160103 NE Pneumàtics al final de 
la seva vida útil 

V52 
Recuperació 
de 
pneumàtics 

INTERNITCO 
COMERÇ, SL 

T12 
Deposició de 
residus no 
especials 

CONSELL 
COMARCAL DE 
L'ALT EMPORDÀ 

160214 NE Equips (elèctrics o 
electrònics) rebutjats 
diferents dels 
especificats en els 
codis 160209 a 
160213 

V41 
Reciclatge i 
recup.de 
metalls o 
compostos 
metàl·lics 

FERRALLA I METALLS 
VILAMALLA, SL 

T32 
Tractament 
específic 

INVESTIGACIÓN Y 
VALORIZACIÓN DE 
RESIDUOS, SL 
(IVALORE) 

FRANCISCO 
GABARRE FLORES 

    

SERVEIS FORESTALS 
MAÇANET DE 
CABRENYS, SL 

    

SERVICENTRE 
GUITART, SL 

    

CONESA Y SOLER, SL     
160504* 
160505 

E Gasos en recipients a 
pressió (inclosos els 
halons) que contenen 
substàncies perilloses 

V24 
Reciclatge de 
substàncies 
orgàniques 
(no 
dissolvents) 

HAINAN, SL T32 
Tractament 
específic 

INVESTIGACIÓN Y 
VALORIZACIÓN DE 
RESIDUOS, SL 
(IVALORE) 

160603 E Piles i/o acumuladors 
que contenen mercuri 

V44 
Recuperació 
de bateries, 
piles i 
acumuladors 

No hi ha instal·lacions 
de gestió properes 
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Codi 
CER 

Tipus Descripció  Vies de gestió proposades 

      VAL Gestors TDR Gestors 
170107 NE Mescles de formigó, 

maons, teules i 
materials ceràmics, 
diferents de les 
especificades en el 
codi 170106 

V71 
Utilització en 
la construcció 

DANIEL FÀBREGA 
EXCAVACIONS, SLU 

T15 
Deposició en 
dipòsit de 
terres i runes 

DIPÒSIT DE RUNA 
TERRA NEGRA, SL 

CIMENTS MIQUEL, SL UTE GESTORA DE 
RUNES DE LA 
CONSTRUCCIÓ, SA 
I COSTA BRAVA DE 
SERVEIS, SA (UTE 
PERALADA) 

ÀRIDS RIUS, SL T12 
Deposició de 
residus no 
especials 

CONSELL 
COMARCAL DE 
L'ALT EMPORDÀ 

170201 NE Fusta V15 
Reciclatge i 
reutilització 
de fustes 

SERVEIS FORESTALS 
MAÇANET DE 
CABRENYS, SL 

-   

170203 NE Plàstic V12 Ídem codi 150102 T12 
Deposició de 
residus no 
especials 

CONSELL 
COMARCAL DE 
L'ALT EMPORDÀ 

170407 NE Metalls barrejats V41 
Reciclatge i 
recup.de 
metalls o 
compostos 
metàl·lics 

Ídem CODI 160214     

170410 E Cables que contenen 
hidrocarburs, quitrà 
d'hulla i altres 
substàncies perilloses 

V45 
Recuperació 
de cables 

FERIMET, SL -   

170503 E Terra i pedres que 
contenen substàncies 
perilloses 

    T33, 
Estabilització 

CENTRE DE 
TRACTAMENT DE 
RESIDUS DE L'ALT 
EMPORDÀ  

170601 
170605 

E Materials d'aïllament i 
construcció que 
contenen amiant 

  - T13 
Deposició de 
residus 
especials. 

ATLAS GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, 
SA 

170604 NE Materials d'aïllament 
diferents dels 
especificats en els 
codis 170601 i 
170603 

  

  

T12 
Deposició de 
residus no 
especials 

CONSELL 
COMARCAL DE 
L'ALT EMPORDÀ 

170904 NE Residus mesclats de 
construcció i 
demolició diferents 
dels especificats en 
els codis 170901, 
170902 i 170903  

V71 
Utilització en 
la construcció 

Ídem CODI 170107  T15 
Deposició en 
dipòsit de 
terres i runes 
T33 
Estabilització 

Ídem codi 170107 

Taula 8. Vies de Valorització i/o Tractament final proposades en el present Pla de Gestió de Residus, i gestors 
autoritzats per a la seva gestió en l’àmbit comarcal i/o altres àmbits propers.  
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A la taula següent es resumeixen les dades dels gestors de residus proposats: 
Tipus de 
Tractament 

Codi 
Gestor 

Nom Adreça Telèfon 

V83, T33 E-
1724.17 

CENTRE DE TRACTAMENT DE 
RESIDUS DE L'ALT EMPORDÀ 
(EXPLOTADOR UTE CTR DE L'ALT 
EMPORDÀ) 

PARATGE CASES BLANQUES 
17493 PEDRET I MARZÀ 

972220224 

V52 E-837.03 INTERNITCO COMERÇ, SL RONDA CANALETA, S/N 
17820 BANYOLES 

938391090 

V11, V12; V14, 
V15, V41, V55 

E-
1334.12 

FERRALLA I METALLS VILAMALLA, 
SL 

POL. IND. EMPORDA INTERNACIONA - 
C/ OLOT, 33 
17469 VILAMALLA  

972525210 

V12, V41, V55, 
T62 

E-
1146.09 

FRANCISCO GABARRE FLORES CAMÍ DE SANTA LLOGAIA D'ALGUENA 
17740 VILAFANT  

 

V11, V12; V14, 
V15, V41 

E-
1108.09 

SERVEIS FORESTALS MAÇANET 
DE CABRENYS, SL 

POL. IND. EL PLA - C/ SELVA, 4-6 
17486 CASTELLÓ D'EMPÚRIES  

972158742 

V11, V12, V41, 
T62 

E-898.05 SERVICENTRE GUITART, SL CTRA. FIGUERES-ROSES, KM 29.8 
17485 VILA-SACRA  

972671646 

T12 E-
1242.11 

CONSELL COMARCAL DE L'ALT 
EMPORDÀ 

CAMPS DE CAGARELL, S/N 
17493 PEDRET I MARZÀ  

972503088 

T13 E-01.89 ATLAS GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, SA 

CAN PALÀ, S/N 
08719 CASTELLOLÍ  

938047131 

T32, T62 E-993.07 INVESTIGACIÓN Y VALORIZACIÓN 
DE RESIDUOS, SL (IVALORE) 

POL. IND. GASERANS - CTRA. C-251 
(C/TER), KM 32, S/N 
17451 SANT FELIU DE BUIXALLEU  

972118074 

V41, T62 E-
1239.11 

CONESA Y SOLER, SL POL. IND. SUD - -, PARC. 11 
17600 FIGUERES  

- 

V24 E-591.99 HAINAN, SL POL.IND. LA TIMBA, CTRA. N-260, KM 
41.2 
17742 AVINYONET DE PUIGVENTÓS  

933354850 

V71 E-988.07 ÀRIDS RIUS, SL CTRA. FIGUERES- EL FAR D'EMPORDÀ, 
KM 1 
17469 EL FAR D'EMPORDÀ  

972678704 

V71 E-
1193.10 

CIMENTS MIQUEL, SL POL. IND. 3 - -, PARC. 196 
17469 FORTIÀ  

972501881 

V71 E-
1780.18 

DANIEL FÀBREGA EXCAVACIONS, 
SLU 

POLÍGON 5, PARCEL·LA 61 
17490 LLANÇÀ  

972120357 

T15 E-
1667.16 

DIPÒSIT DE RUNA TERRA NEGRA, 
SL 

PARATGE PAIRADES 
17137 VILADAMAT  

972396152 

T15 E-
1157.10 

UTE GESTORA DE RUNES DE LA 
CONSTRUCCIÓ, SA I COSTA BRAVA 
DE SERVEIS, SA (UTE PERALADA) 

POL. IND. 9 - PARATGE PUIG D'EN 
GUIL, PARC. 76 
17491 PERALADA  

934147488 

V41, V45, V55 E-497.98 FERIMET, SL POL. IND. TORREMIRONA - C/ 
VILABLAREIX, S/N, ILLA N 
17190 SALT  

972239737 

Taula 9. Dades de contacte dels gestors de residus proposats.  
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8.4. Criteris específics a tenir en compte en la fase de retirada i gestió de residus 
 
Com a principals criteris i mesures que caldrà aplicar durant els treballs de retirada i gestió de residus es descriuen 
els següents: 
 
 Es considera necessària la designació d’un Tècnic qualificat per part de l’Ajuntament de Palau-Saverdera, el 

qual serà el responsable de dur a terme el control de les diferents tasques de retirada de residus, així com 
en el control de tota la documentació generada en el transport fins a centre autoritzat i la gestió final dels 
mateixos.  
 

 La gestió dels residus fora de l’obra (en plantes de reciclatge, abocadors, pedreres, incineradores, etc.) 
s'haurà de dur a terme mitjançant centres autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya. Així mateix, el 
transport fins a aquests centres s’haurà de dur a terme per part de transportistes autoritzats per a la recollida 
de residus. 
 

 La gestió dels residus es podrà contractar a un o varis contractistes. Cadascun d’aquests haurà de facilitar al 
Responsable de la gestió per part de l’Ajuntament les dades de l’empresa transportista i de l’empresa gestora, 
així com els fulls de seguiment dels residus retirats, degudament complimentats. 

 
 S'haurà de realitzar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de residus 

hauran d'aportar la documentació de seguiment de la correcta gestió dels residus retirats i/o gestionats, 
d’acord amb el Reial Decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus a l’interior del 
territori de l’Estat i el Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i 
sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya. 

 
 La gestió dels residus perillosos s'haurà de realitzar d’acord amb la legislació nacional vigent (Llei 22/2011, 

de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, el Reial Decret 952/1997 i Ordre MAM/304/2002) i la legislació 
autonòmica.  

 
 La gestió dels olis es realitzarà d’acord amb l’Ordre de 28 de febrer de 1989 i l’Ordre del 13 de juliol de 1990, 

per la qual es regula la gestió dels olis usats, així com d’acord amb l’Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre 
prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats. 

 
 En el cas que durant els treballs de retirada de residus apareguin terres contaminades, caldrà dur a terme 

una anàlisi de lixiviació de terres, d’acord amb el Decret 69/2099, de 28 d’abril, el qual s’estableixen els criteris 
i els procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats. Depenent dels resultats d’aquesta anàlisi, 
es decidirà la ubicació final d’aquestes terres: a dipòsits de residus inerts A dipòsit d’Inerts (Classe I), a dipòsit 
de residus No Perillosos (Classe II) o a dipòsit de residus Perillosos (Classe III). Els costos derivats de l’anàlisi 
de lixiviats no s’han considerat en la valoració final de la gestió de residus. 
 

 La gestió de residus de fibro-ciment amb amiant s’haurà de realitzar d’acord amb el previst en el R.D. 
396/2006, d’avaluació i prevenció de riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant. 

 
Prèviament a l’execució de les tasques de retirada i gestió dels residus, el Contractista haurà de presentar un Pla 
de treballs ajustat, indicant els terminis d‘execució que preveu, així com les instal·lacions auxiliars necessàries  
(planta matxucadora, planta trituradora de restes vegetals, contenidors especials, etc.) i la seva localització dins la 
finca. Aquest Pla haurà d’estar validat pel Responsable del seguiment per part de l’Ajuntament de Palau-
Saverdera.  
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8.5. Criteris generals a tenir en compte en la restauració final dels terrenys 
 
Les actuacions de restauració final  de la finca dependran en gran mesura dels objectius que es persegueixin, així 
com de l’ús principal al qual es vulgui destinar els terrenys: el retorn a l’ús agrícola, o per contra, la recuperació de 
l’espai amb criteris de conservació i divulgació ambiental.  
 
En el cas que l’objectiu final sigui la restauració ambiental de l’espai, serà fonamental definir el  tipus d’hàbitats i/o 
espècies que es volen potenciar i/o restituir, així com quina serà la relació de l’espai amb el seu entorn immediat. 
Pel que fa als hàbitats, la seva implementació dependrà en gran mesura de les característiques finals dels terrenys: 
cotes topogràfiques, tipus de substrat, proximitat a nivells freàtics, capacitat de retenció d’aigua, etc.   
 
Per tant, tot i que es objectius puguin estar definits de forma prèvia, es recomana concretar la proposta de 
restauració ambiental de la parcel·la un cop hagin estat retirats els diferents residus i materials, ja que la morfologia 
final del terreny pot condicionar en gran mesura les actuacions de restauració posterior. A tal efecte, un cop 
finalitzats els treballs de saneig de la finca, es recomana dur a terme els següents estudis específics: 
 
 Un aixecament topogràfic de detall, a partir de la qual es puguin definir les actuacions de remodelació 

topogràfica- si s’escau, i dimensionar les propostes posteriors. 
 
 Un balanç de terres ajustat a les disponibilitats reals. En la restauració morfològica dels terrenys es preveu 

que es pugui disposar d’una part significativa de materials reciclats inerts, procedents del triatge i triturat dels 
RCD,i del triatge i cribat de terres. Els volums disponibles dependran de la gestió que finalment es realitzi. 
En qualsevol cas, l’ús d’aquests materials en la restauració morfològica (per a la configuració de motes, 
bermes o cavallons) estarà condicionat a què disposin d’un certificat que acrediti que es tracta de materials 
inerts.  

 
D’altra banda, val a dir que la prospecció visual realitzada indica que la major part de la plataforma inferior 
de l’àmbit d’estudi no disposa de terres vegetals de bona qualitat. La proposta de restauració dels terrenys 
haurà de tenir en compte aquest condicionant, i preveure les mesures adequades per garantir l’èxit de la 
restauració vegetal posterior (aportació de terres vegetals de préstec, millora de les existents amb aportació 
de matèria orgànica, mulch etc.). 
 

 De forma prèvia o en paral·lel als treballs anteriorment esmentats, es recomana dur a terme un estudi previ 
dels recursos hídrics pròxims a la zona, i del potencial de l’entorn com a punt de laminació d’aigües 
d’escorrentiu properes i d’aflorament de nivells freàtics. El resultat d’aquest estudi permetrà definir els tipus 
d’hàbitat a potenciar, així com les espècies vegetals a considerar en les propostes de restauració de la 
xoberta vegetal (sembres i plantacions). Concretament, es recomana estudiar el potencial de la zona 
actualment ocupada per canyars de canya americana (Arundo donax) com a possible zona per acollir hàbitats 
inundables de forma temporal o permanent.  

 
Finalment, cal dir que el projecte de restauració ambiental també haurà de preveure l’eliminació dels exemplars 
d’espècies exòtiques invasores que han proliferat en diversos punts de la parcel·la: es tracta, per exemple, de 
diverses unitats de figuera de moro (Opuntia ficus-indica), d’acàcia (Acacia ssp.) i de palmera (Phoenix ssp.), 
rebrotades molt probablement a partir de restes de jardineria. També caldrà eliminar els rodals de canya americana 
(Arundo donax) que s’han desenvolupat a la plataforma inferior, en l’àmbit descrit anteriorment.  
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9. CONCLUSIONS 
 
Les dues finques objecte d’estudi, localitzades al paratge de Terramala, presenten abassegaments de residus i 
materials diversos, fruit de diverses aportacions incontrolades realitzades entre els anys 2000 i 2017. Una part 
d’aquestes aportacions podria haver modificat el relleu original de la finca, donant lloc a dues plataformes: una 
plataforma superior, propera al camí de Torroella i una plataforma inferior, que manté la cota original dels terrenys, 
i sobre la qual també s’han realitzat abocaments de residus diversos. Part dels materials abocats han quedat 
coberts per la vegetació. 
 
En el present Pla de gestió de residus es presenta una tipificació i quantificació dels diferents tipus de residus i 
materials que es troben abassegats, basada en les observacions visuals in situ i en els resultats de la campanya 
de cales. Aquesta informació s’ha completat amb l’estudi dels ortofotoplanols dels darrers anys, i en l’anàlisi de la 
informació mitjançant Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG). Atesa la gran diversitat de residus i materials 
trobats, així com la seva distribució irregular en el conjunt dels abassegaments, s’ha optat per assignar un 
percentatge de representació global per a cadascuna de les tipologies de residus identificades, a partir de les quals 
s’ha quantificat els volums del diferents tipus de residus a gestionar.  
 
El Pla inclou una proposta per a la gestió dels residus en centres autoritzats, basada en el reciclatge d’una part 
dels materials inerts, i en el re-aprofitament de terres per a la posterior restauració morfològica de l’espai. Els 
costos associats a aquesta gestió s’han valorat a partir dels volums estimats, i dels preus unitaris definits en el 
Banc de preus BDEC de l’ITEC. Així mateix, s’han considerat altres preus específics, obtinguts de gestors de 
residus propers. A partir de les hipòtesi de treball es presenta una valoració global del cost de la retirada i gestió 
dels residus. El cost final, tanmateix, pot variar respecte d’aquesta previsió inicial, depenent de la quantitat de 
residus que finalment es gestioni, i de les vies de gestió finalment s’apliquin. 
 
Finalment, el Pla estableix uns criteris generals i mesures que caldrà aplicar durant els treballs de retirada i gestió 
de residus en compliment de la normativa vigent, i estableix altres criteris a tenir en compte en la restauració final 
dels terrenys. 
 
 
Palau-Saverdera, a 27 de març del 2019 
 
 
L’autora de l’Estudi 
 
 
 
 

 
 

 
Esther Ferrer Pont       
Biòloga, col·legiada núm.: 13522-C 

FERRER 
PONT 
MARIA 
ESTHER - 
35041276V

Firmado digitalmente por 
FERRER PONT MARIA 
ESTHER - 35041276V 
Nombre de reconocimiento 
(DN): c=ES, 
serialNumber=IDCES-35041
276V, givenName=MARIA 
ESTHER, sn=FERRER PONT, 
cn=FERRER PONT MARIA 
ESTHER - 35041276V 
Fecha: 2019.03.27 16:23:34 
+01'00'



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 1. Reportatge fotogràfic 
 
 
 
 





 Pla de gestió de residus de l’abocador incontrolat de la finca municipal  
situada al paratge de Terramala, al T.M. de Palau-Saverdera 

 
 

                 3 

  
Vista general de la plataforma inferior de l’abocador incontrolat situat al paratge de Terramala (05/10/18). 

 
Vista general del talús que separa ambdues plataformes, amb la torre de nidificació construïda sobre la plataforma 
superior (05/10/18). 
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Zona d’abassegament núm. 1. S’observa un abassegament recent de residus d’enderroc. 

 

  
Zona 1. Cala núm. 1. No s’observen residus a nivells inferiors de la cota actual del terreny. 

 

  
Zona 2. Cala núm. 2. No s’observen residus a nivells inferiors de la cota actual del terreny. 

 

 



 Pla de gestió de residus de l’abocador incontrolat de la finca municipal  
situada al paratge de Terramala, al T.M. de Palau-Saverdera 

 
 

                 5 

 
Zona d’abassegament núm. 2. Vista general. 

 

  
Zona 2. Cala núm. 3. S’observa la presència de residus assimilables a urbans i runes barrejats amb terres. 
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Cala núm. 3. Terres barrejades amb residus d’enderroc, plàstics i altres materials extrets de la cala, i detall 
d’abassegaments de la Zona núm. 2. 

 

   
Zona 2. Cala núm. 4 . S’observa la presència de residus assimilables a urbans i runes barrejats amb terres fins a 
una fondària de 50 cm. 

  
Zona 2. Cala núm. 5. No s’observen residus a nivells inferiors de la cota actual del terreny. 
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Zona 2. Barreges de residus a la zona d’abassegament 2. S’observa la presència de materials de fibro-ciment que 
poden contenir amiant. 

 

 
Zona d’abassegament núm. 3 (talús entre plataformes). Vista general. En aquesta zona no es van realitzar 
cales. La potència de residus en les zones de talús podria ser superior a 1 m.. 
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Zona d’abassegament núm. 5. Vista general. 

 

  
Zona 5. Cala núm. 6. No s’observen residus a nivells inferiors de la cota actual del terreny. 
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Zona 4. Cala núm. 7. S’observa la presència de residus assimilables a urbans i runes barrejats amb terres fins a 
una fondària de 50 cm. 

  
Zona 4. Cala núm. 8. No s’observen residus a nivells inferiors de la cota actual del terreny. 

  
Zona d’abassegament núm. 8. Vista general. En aquesta zona l’aplec és superficial, pel que no s’ha considerat 
necessari realitzar cala. 
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Zona d’abassegament núm. 4 (en primer terme) i Zona d’abassegament núm. 6 (en segon terme), coberta per 
la vegetació. Al fons s’observen residus sobre el talús que separa ambdues plataformes (Zona d’abassegament 
núm. 7). 

 

  
Restes de jardineria i poda repartides per diferents àmbits de la parcel·la. S’observa la presència d’espècies 
al·lòctones, com la figuera de moro (Opuntia ficus-indica), acàcies (Acacia ssp.), palmeres que han rebrotat i rodals 
de canya americana (Arundo donax). 
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Zona d’abassegament núm. 9. Vista general, amb la torre de nidificació al fons. Preparació per a la cala núm. 9. 

 

  
Zona 9. Cala núm. 9. S’observa la presència de residus assimilables a urbans i runes barrejats amb terres fins a 
una fondària de 1,0 m. 
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Zona d’abassegament núm. 7. Vista general. S’observa la presència d’aplecs antics de runa, coberts per la 
vegetació.  

  
Zona 7. Cala núm. 10. S’observa la presència de residus assimilables a urbans i runes barrejats amb terres fins 
a una fondària de 1,0 m. 

  

 


