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Planta de triatge de multiproducte i transferència
de residus de la comarca d’Osona – Vic
c/ de Francesc Santcliment, 28
Parc d’Activitats Econòmiques
08500 Vic
938 886 001

Consorci per a la Gestió de Residus Urbans d’Osona
c/ de l’H. Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5 3a planta
Edifici El Sucre
08500 Vic
938 834 128
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Un CONTENIDOR ESPECIAL,
un TRIATGE PARTICULAR

Al contenidor multiproducte,
de color blau amb la tapa groga.
S’hi diposita la fracció d’envasos lleugers i de paper i cartró
que es genera a casa, a les escoles, als bars i restaurants, als
comerços, etc.

Alguns municipis de la comarca fan la recollida d’aquesta
fracció porta a porta, sense utilitzar el contenidor.
Aquests materials es porten a la planta de triatge d’Osona,
situada a Vic, on se seleccionen i se separen per després
reciclar-los.
A la planta, hi arriben els residus de la majoria de municipis
de la comarca d’Osona i té una capacitat de tractament de
14.000 tones a l'any.
La planta funciona des del 2006 i tria:

ELS BRICS
ELS METALLS

Una vegada triats i premsats, aquests materials es transporten
fins a una empresa gestora de residus autoritzada, que els
recupera. Així doncs, la planta de triatge afavoreix el reciclatge.

El Consorci per a la Gestió de Residus Urbans d’Osona
gestiona la planta de triatge de la fracció multiproducte.

Vic

Projecte cofinançat per:

A part de triar els envasos lleugers i el paper i cartró, en
aquesta planta també es fa la transferència, a altres
instal.lacions, de les fraccions orgànica i resta.

EL PAPER I
CARTRÓ
ELS PLÀSTICS

A la planta no es trien els
residus següents:
· restes de menjar i
de poda
· envasos de vidre
· envasos de pintures i
d’esprais, petits
electrodomèstics o
material informàtic

En un 80%; aquest projecte contribueix a disminuir les disparitats
socials i econòmiques entre els ciutadans de la Unió Europea

Un PROCÉS COMPLEX...
Plàstics

Contenidor
multiproducte

Llaunes
Brics

Camions de recollida

Bàscula

Zona de
recepció

Selecció manual
de voluminosos

Cabina de triatge
manual de voluminosos

Obridor de
bosses

Cartró
Paper
Bales:

Estocatge

Sitges:

Premsa

Cartró

Garbell
giratori
Material gran
>15 cm

Materials fèrrics
Material fi

Material mitjà
8-15 cm

Paper

Cabina de
triatge manual

< 8 cm

Tramuja
vibratòria
Material lleuger

Electroimant

Electroimant

Material
pesat

Plàstic film
Material
petit

Brics
Separador òptic

Plàstic mixt

Selecció manual
d’afinament

Inductor de Foucault
No plàstics

Separador òptic
No plàstics

Plàstics

Alumini
Separador òptic
Plàstic PET

Plàstic PEAD

... amb una VALORITZACIÓ FINAL

Selecció manual
d’afinament
Rebuig

Dipòsit
controlat

