ADMISSIÓ DE RESIDUS L’ABOCADOR
DE PEDRET I MARZÀ
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El Reglament d’explotació de l’abocador Comarcal, aprovat en data 26 d’abril de 2011 i en el
seu capítol II regula l’entrada de residus:
RESIDUS ADMISSIBLES


S’admetran els residus que procedeixin dels serveis de recollida de residus dels
diferents municipis tributaris de l'abocador i que siguin transportats fins a aquest a
l'interior dels vehicles afectes al servei.



S'admetran els residus comercials d’usuaris públics i/o privats en les condicions
establertes en present reglament, segons annex núm.1.



Els residus comercials no identificables per simple observació, que necessitin una
caracterització analítica per a esbrinar-ne la composició, queden exclosos de la llista de
residus industrials admissibles a l’abocador.



Atès que la planta de premsat només pot admetre residus compactables, els residus
hauran d'accedir a l'abocador mitjançant transports diferents segons siguin:
1. Residus municipals: residus provinents de la recollida ordinària municipal en
camions compactadors
2. Residus municipals i comercials no compactats: mobles, trastos,
electrodomèstics, etc.



Els residus en forma de volums compactes, o blocs, fins i tot les cordes d’amarratge de
vaixells o qualsevol residu resistent a la compactació amb els mitjans assignats a
l'abocador que hagin estat transportats per mitjà de vehicles assignats a la recollida
municipal i que hagin estat abocats a les instal·lacions de la nau de premsat, hauran
d’ésser retirats de instal·lacions de la nau i disposats a les àrees indicades pel
responsable de l’abocador.



En el cas que un vehicle transporti barrejats residus el tractament dels quals sigui
diferenciat, és a dir, residus destinats a l’eliminació o la valorització, o essent tots ells
valoritzables però per diferents canals de valorització, serà el seu conductor
l'encarregat de descarregar-los per separat a les àrees indicades pel responsable de
l'abocador. L’incompliment d’aquesta obligació comportarà la prohibició de descarregar
els residus a les instal·lacions de l’abocador.

RESIDUS NO ADMISSIBLES
No s'admetrà l'entrada a l'abocador dels residus classificats com a residus perillosos segons la
Llei 10/98, de 21 d’abril, de residus i els següents residus:







Els residus industrials no assimilables a municipals
Els que es presentin en estat d'ignició o hagin estat en ignició els darrers quinze dies
sense autorització prèvia dels serveis tècnics del Consell
Animals morts
Vehicles en desús, sencers, en parts o triturats.
Els llots i altres residus, compactats i/o assecats o no, procedents de processos
filtració, destil·lació i depuració externs a les instal·lacions de l’abocador.
Envasos i embalatges de paper i cartró, plàstic, fusta, vidre, metàl·lics, compostos o
qualsevol altre material, bruts amb residus especials o substàncies perilloses.
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Absorbents, materials de filtració, draps de neteja, roba protectora o qualsevol altre
residu tèxtil contaminat amb residus especials o substàncies perilloses.
Aquells residus que manifestament puguin produir risc a les persones, les coses o el
medi ambient, o causin trastorns importants a l'organització dels treballs de l'abocador
(arbres, cotxes, màquines, matalassos, pneumàtics de gran dimensió, etc.).

El condicionament dels residus per tal que puguin ser acceptats anirà a càrrec del titular.

RESIDUS URBANS O ASSIMILABLES ADMESOS A L’ABOCADOR
L’autorització ambiental actual permet l’entrada a residus d’origen municipal, és a dir, aquelles
que tenen per codi inicial el 20 al Catàleg Europeu de residus. Aquests corresponen
exactament als dels quadre següent:

20

2002
200203
2003
200301
200302
200303
200306
200307
200399

No especial
No especial
No especial
No especial
No especial
No especial
No especial

RESIDUS MUNICIPALS (residus domèstics i residus
assimilables procedents dels comerços, indústries i
institucions), INCLOSES LES FRACCIONS RECOLLIDES
SELECTIVAMENT
Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de
cementiris)
Altres residus no biodegradables
Altres residus municipals
Mescles de residus municipals
Residus de mercats
Residus de neteja viària
Residus de la neteja de clavegueres
Residus voluminosos
Residus municipals no especificats en cap altra categoria
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RELACIÓ DE RESIDUS COMERCIALS O INDUSTRIALS ADMESOS
El Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió
de residus en els dipòsits controlats intervé també en l’admissió de diversos residus no
especials i assimilables a urbans que un abocador de classe II pot admetre prèvia
caracterització bàsica dels residus per part del proveïdor.
En el següent quadre s’exposen els codis CER que estan autoritzats per entrar a l’Abocador
comarcal de l’Alt Empordà.
CODI CER

CLASSIFICACIÓ
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0202
020203
0203

No especial

020304
0205
020501
0206
020601
0207

No especial

020704

No especial

No especial
No especial

03
0301
030101
030105

No especial
No especial

030199
0303

No especial

030301
030308

No especial
No especial

030399

No especial

04
0401
040109
040199
0402

No especial
No especial

DESCRIPCIÓ
RESIDUS
PROCEDENTS
DE
L’AGRICULTURA,
HORTICULTURA, AQÜÍCULTURA, SILVICULTURA,
CAÇA I PESCA; RESIDUS DERIVATS DE LA
PREPARACIÓ I ELABORACIÓ D’ALIMENTS
Residus de la preparació i elaboració de carn, peix i altres
aliments d'origen animal
Materials no aptes per al consum o l’elaboració
Residus derivats de la preparació i elaboració de fruites,
hortalisses, cereals, olis comestibles, cacau, cafè, te i
tabac; producció de conserves; producció de llevat i
extracte de llevat, preparació i fermentació de melasses
Materials no aptes per al consum o l’elaboració
Residus de la indústria de productes lactis
Materials no aptes per al consum o l’elaboració
Residus procedents de la indústria flequera i pastissera
Materials no aptes per al consum o l’elaboració
Residus derivats de la producció de begudes alcohóliques
i no alcohóliques (excepte cafè, te i cacau)
Materials no aptes per al consum o l’elaboració
RESIDUS DERIVATS DE LA TRANSFORMACIÓ DE LA
FUSTA I DE LA PRODUCCIÓ DE TAULERS I MOBLES,
PASTA DE PAPER, PAPER I CARTRÓ
Residus derivats de la transformació de la fusta i de la
producció de taulers i mobles
Residus d’escorça i suro
Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers de partícules i
fulloles diferents dels esmentats al codi 030104
Residus no especificats en cap altra categoria
Residus procedents de la producció i transformació de
pasta de paper, paper i cartró
Residus d’escorça i fusta
Residus procedents de la classificació de paper i cartró
destinats al reciclatge
Residus no especificats en cap altra categoria
RESIDUS PROCEDENTS DE LES INDÚSTRIES DEL
CUIR, LA PELL I TÉXTIL
Residus procedents de les indústries del cuir i la pell
Residus de confecció i acabat
Residus no especificats en cap altra categoria
Residus de la indústria tèxtil
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040221
040222
040299

No especial
No especial
No especial

08

0803
080318

No especial

09
0901
090107

No especial

090108

No especial

090110
090112

No especial
No especial

090199

No especial

15

1502

No especial

150203

No especial
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Residus de fibres tèxtils no processades
Residus de fibres tèxtils processades
Residus no especificats en cap altra categoria
RESIDUS
DERIVATS
DE
LA
FABRICACIÓ,
FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ(FFDU) DE
REVESTIMENTS (PINTURES, VERNISSOS I ESMALTS
VITRIS),
ADHESIUS,
SEGELLANT
I
TINTES
D’IMPRESSIÓ
Residus procedents de la FFDU de tintes d’impressió
Residus de tòner per impressió diferents dels especificats
al codi 080317
RESIDUS DE LA INDÚSTRIA FOTOGRÀFICA
Residus de la indústria fotogràfica
Pel·lícules i paper fotogràfic que contenen plata o
compostos de plata
Pel·lícules i paper fotogràfic que contenen plata o
compostos de plata
Càmeres d’un sol ús sense piles ni acumuladors
Càmeres d’un sol ús amb piles o acumuladors diferents
de les especificades al codi 09011
Residus no especificats en cap altra categoria

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE
NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE
PROTECCIÓ NO ESPECIFICATS EN UNA ALTRA
CATEGORIA
Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba
protectora
Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba
protectora diferents dels especificats al codi 150202
RESIDUS NO ESPECIFICATS EN UN ALTRE CAPÍTOL
DE LA LLISTA
Vehicles de diferents mitjans de transport (incloses les
màquines no aptes per carretera) al final de la seva vida
útil i residus del desballestament de vehicles al final de la
seva vida útil i del manteniment de vehicles (excepte els
dels capítols 13, 14 i els subcapítols 16 06 i 16 08)

1601

160119
160120
160199

No especial
No especial
No especial

Plàstic
Vidre
Residus no especificats d’una altra manera

1602
160216

No especial

Residus d’equips elèctrics i electrònics
Components retirats d’equips rebutjats diferents dels
especificats al codi 160215

18

RESIDUS DE SERVEIS MÈDICS, VETERINARIS O
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1801
180104

No especial

1802
180203

No especial

19

1905
190501
1908

No especial

190801
190802
1912

No especial
No especial

191208
191209
191212

No especial
No especial
No especial

D’INVESTIGACIÓ ASSOCIADA (llevat dels residus de
cuina i de restaurant no procedents directament de la
prestació d’assistència sanitària)
Residus de maternitats, diagnòstic, tractament o
prevenció de malalties humanes
Residus, la recollida i eliminació dels quals no és objecte
de requisits especials per prevenir infeccions (per
exemple, embenatges, buidats de guix, roba blanca, roba
d’un sol ús, bolquers)
Residus de la investigació, diagnòstic, tractament o
prevenció de
malalties d’animals
Residus, la recollida i eliminació dels quals no és objecte
de requisits especials per prevenir infeccions
RESIDUS DE LES INSTAL·LACIONS PER AL
TRACTAMENT DE RESIDUS DE LES PLANTES
EXTERNES DE TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS I
DE LA PREPARACIÓ D’AIGUA PER A CONSUM HUMÀ I
D’AIGUA PER A ÚS INDUSTRIAL
Residus procedents del tractament aerobi de residus
sòlids
Fracció no compostada de residus municipals i assimilats
RESIDUS DE PLANTES DE TRACTAMENT D’AIGÜES
RESIDUALS NO ESPECIFICATS EN ALTRES
CATEGORIES
Residus de filtratge
Residus de desarenat
Residus procedents del tractament mecànic de residus
(per exemple, classificació trituració, compactació,
peletització) no especificats en una altra categoria
Matèries tèxtils
Minerals (per exemple sorres, pedres)
Altres residus (incloses mescles de materials) procedents
del tractament mecànic de residus diferents dels
especificats en el codi 191211
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