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Qui és Ecogest?

Ecogest és una petita empresa d’assessoria especialitzada en el
compostatge, amb més de 20 anys d’experiència en el sistema
ventilat i amb coberta geotèxtil.

El 2015, Ecogest va tenir la sort de poder participar en un Estudi
per a determinar les millors condicions de funcionament
tècniques, ambientals i econòmiques de la planta de
tractament de fracció resta i de la fracció orgànica dels
residus municipals de Clariana de Cardener, encarregat per
l’Agència de Residus de Catalunya.

Entre d’altres tasques, també va participar en la prova realitzada
de Mineria d’abocador.
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Mineria d’Abocador a Clariana de Cardener

• 1 de Juliol 2015: Els responsables tècnics del C.C.Solsonès 
marquen diferents punts de “cata” de l’abocador per tal de 
localitzar material vell i alhora que sigui viable poder fer-ne 
l’extracció

• 14 de Juliol 2015: Extracció del material del vas i pujada a 
planta. Trituració i construcció de dues piles de compostatge.

• Humectació de les dues piles fins assolir un 35 % d’humitat.
• 21 i 22 de Juliol: Inici procés de compostatge
• 12 i 13 d’Agost: Fi procés compostatge (21 dies)
• Tractament mecànic del material compostat: obtenció bales de 

rebuig, fracció fèrrics, bioestabilitzat i rebuig a granel del 
garbellat a 10 mm.

• Setembre 2015 retorn al vas del material resultant amb el 
càlcul de l’estalvi en pes i volum obtingut.
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TRACTAMENT REALITZAT AL MATERIAL EXTRET DEL VAS
Trituració del material -- Tractament biològic – Tractament mecànic

FRACCIÓ	REBUIG	0-80	
tròmel enfonsat

TERMINATOR
130,4	tn
281,5	m3

ESTABILITZACIÓ	(compostatge 21	dies)
Humectació fins 35%			

Seguiment de	temperatura	i	oxigen

SEPARACIÓ:	TRACTAMENT	MECÀNIC
TRÒMEL	80	mm

FRACCIÓ	REBUIG	>	80	mm	
passant

FÈRRICS	
valorització

TRÒMEL	<	10	mm

COMPACTADOR:	
REBUIG	EMBALAT(>80	mm)	
FABRICACIÓ	BALESBIOESTABILITZAT

(	<	10	mm)
Enfonsat

REBUIG			
(10	a	80	mm)

Passant

Material	extret
del	vas	



Resultats obtinguts:
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Reducció en pes i volum durant el procés de compostatge:
Pes	(Tones) Volum	(m3)

Extracció	vas 130,44 281,5
Incorporació	aigua 18,7
Sortida	compostatge 106,7 211,5
Reducció	procés	biològic 18,20% 24,90%

Reducció total final= procés biològic + tractament mecànic: 
en	Tones en	Volum

Rebuig	fracció	>	80	mm	en	bales 29,5 46,8

Rebuig	fracció	80>x>10	mm	 40,4 82,2

Bioestabilitzat 22,2 49,5

TOTAL 92,1 178,5

Valors	inicials:	material	pujat	de	
l'abocador 130,4 281,5

Reducció	en	pes	i	volum	(valor	
absolut) 38,4 103

%	Reducció	en	pes	i	volum 29,50% 36,60%



Optimització dels resultats: Reduccions en pes i volum 
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en	Tones en	Volum en	Tones en	Volum en	Tones en	Volum

Rebuig	fracció	>	80	mm	en	bales 29,5 46,8 29,5 46,8 29,5 46,8

Rebuig	fracció	80>x>10	mm	 40,4 82,2 40,4 41,9 40,4 41,9

Bioestabilitzat 22,2 49,5 22,2 49,5

TOTAL 92,1 178,5 92,1 138,2 69,9 88,7

Valors	inicials:	material	pujat	de	
l'abocador 130,4 281,5 130,4 281,5 130,4 281,5

Reducció	en	pes	i	volum	(valor	
absolut) 38,4 103 38,4 143,3 60,6 192,8

%	Reducció	en	pes	i	volum 29,50% 36,60% 29,50% 50,90% 46,50% 68,50%

Opció	A	(cas	real)

Rebuig	en	bales	i	a	granel	i	
bioestabilitzat	retornat	a	l'abocador

Opció	B

Rebuig	tot	en	bales	i	bioestabilitzat	
retornat	a	'abocador

Opció	C
Només	retorna	a	l'abocador	el	
rebuig	en	forma	de	bala.	El	

bioestabilitzat	se	li	dona	altre	
sortida



Cost econòmic del procés de bioestabilització + tractament 
mecànic

€/trinxera €/tona	residu
18 0,28

1447,55 22,19
69,21 1,07
220,5 3,39
36,72 0,57
19 0,28

1810,98 27,78

En	la	prova	realitzada	la	mitjana	de	la	capacitat	de	les	dues	trinxeres	ha	estat	de	65	tones.
Cal	tenir	en	compte	que	es	podriem	optimitzar	resultats	omplint-le	fins	75	tones/trinxera,	és	possible	fer-ho.

5.-	Despesa	Fleje	i	Film	de	les	Bales
6.-	Despesa	aigua	de	reg	adicionada
DESPESA	TOTAL	PROCÉS	TRACTAMENT	I	BIOESTABILITZACIÓ

1.-	Llit	vegetal	trinxera
2.-	Despesa	Operaris	i	Manitou
3.-	Despesa	Elèctrica
4.-	Despesa	de	combustible

Nota: és el cost només del procés indicat, sense el cost d’extracció ni retorn
al vas. Tampoc s’han tingut en compte els possibles guanys econòmics
(valorització dels metalls fèrrics obtinguts, ni els estalvis derivats dels
beneficis ambientals potencials – com ara l´ús del bioestabilitzat, l´ús de les
bales de plàstic, l’allargament de la vida útil de l’abocador o les millores de
gestió del propi abocador)



Conclusions experiència mineria d’abocador a Clariana de Cardener 

Ø La mineria d’abocador permet reduir l’impacte ambiental generada 
pels residus que han estat enterrats: reducció de l’emissió de 
gasos, reducció del contingut de matèria orgànica en els lixiviats.

Ø Reducció del volum dels residus dipositats (36% i amb possibilitats 
d’un 50%) permetent allargar la vida de l’abocador.

Ø Reducció de la problemàtica de cercar nous espais per construir 
nous abocadors, podent primer optimitzar els ja existents

Ø Reducció de la problemàtica social NIMBY

Ø Reaprofitament de materials desenterrats com el fèrric, però 
també es podria fer amb altres metalls i terres rares, els plàstics, 
etc.



MOLTES GRÀCIES !!! 
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