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ESTAT DE SITUACIÓ I NECESSITATS D’INFRAESTRUCTURES PER AL TRACTAMENT DELS
RESIDUS MUNICIPALS A CATALUNYA
Aquest annex recull els principals resultats dels treballs desenvolupats per tal de determinar les
necessitats en matèria d’instal·lacions de tractament de residus municipals del PINFRECAT20.

1.

Fracció orgànica dels residus municipals

Fruit dels esforços desenvolupats en el marc de l’anterior Pla Territorial Sectorial de Gestió dels Residus
Municipals de Catalunya 2007-2012, la capacitat de tractament de la fracció orgànica dels residus
municipals s’ha vist incrementada en els darrers anys. En aquest sentit, la capacitat de tractament
actualment instal·lada en les diferents agrupacions territorials de gestió del PINFRECAT20 és la que
s’indica a les taules següents.
Taula 1. Instal·lacions de tractament biològic de la fracció orgànica existents o en tràmit

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 1
Instal·lacions de tractament de la fracció orgànica (FORM)

Capacitat

Centre de tractament de residus de Manresa
ECOPARC 1 de Barcelona

20.000 t/any
100.000 t/any

ECOPARC 2 de Montcada i Reixac
ECOPARC 4 d'Els Hostalets de Pierola (1)

100.000 t/any
0 t/any

Planta de compostatge de Jorba
Planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès

20.000 t/any
7.000 t/any

Planta de compostatge de Sant Pere de Ribes

13.000 t/any

Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat
Planta de digestió anaeròbia de Granollers
Planta de digestió anaeròbia de Terrassa
(1) Dades de capacitat segons escenari de funcionament actual

4.500 t/any
45.000 t/any
20.000 t/any
329.500 t/any

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 2
Instal·lacions de tractament de la fracció orgànica (FORM)
Centre de tractament de residus de Llagostera

Capacitat
18.000 t/any

Centre de tractament de residus d'Orís

10.000 t/any

Centre de tractament de residus de Pedret i Marzà (2)
Planta de compostatge d’àmbit local de Boadella i les Escaules

10.000 t/any
350 t/any

Planta de compostatge d’àmbit local de Malla
Planta de compostatge d'Olot

2.500 t/any
10.000 t/any

Planta de compostatge de Santa Coloma de Farners

12.500 t/any

(2) Previsió capacitat disponible a partir del 01.01.2017

63.350 t/any
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AGRUPACIÓ TERRITORIAL 3
Instal·lacions de tractament de la fracció orgànica (FORM)
Centre de tractament de residus de Botarell (3)
Centre de tractament de residus de l'Espluga de Francolí
Centre de tractament de residus de Mas de Barberans
Planta de compostatge de Botarell
(3) Dades de capacitat segons escenari de funcionament actual

Capacitat
0 t/any
7.000 t/any
5.000 t/any
37.000 t/any
49.000 t/any

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 4
Instal·lacions de tractament de la fracció orgànica (FORM)

Capacitat

Centre de tractament de residus de Montoliu de Lleida (4)

15.000 t/any

Centre de tractament de residus de Tàrrega

10.000 t/any
25.000 t/any

(4) Capacitat actual 10.000 t/a. Previsió capacitat disponible a partir del 01.01.2018

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 5
Instal·lacions de tractament de la fracció orgànica (FORM)
Centre de tractament de residus de Tremp

Capacitat
5.000 t/any

Planta de compostatge de la Seu d'Urgell
Planta de compostatge d’àmbit local de Sort

3.500 t/any
750 t/any
9.250 t/any

En base a la capacitat de tractament i a les necessitats estimades en base a una evolució tendencial de la
generació i gestió de residus (escenari tendencial), en el marc del PINFRECAT20 s’han definit les
següents necessitats de tractament per als propers anys. En aquest sentit, cal destacar que les mateixes
s’aniran ajustant anualment en funció de l’evolució de la generació de residus i de la recollida selectiva
de la FORM.
Taula 2. Necessitats de tractament de la FORM identificades per al període 2013-2020
Agrupació
territorial

Necessitats infraestructurals
 La situació actual reflecteix que hi ha un marge de capacitat pel creixement de la generació pels
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propers anys. En cas que el creixement superi les previsions a mig i llarg termini, caldrà analitzar
les actuacions de reversió de capacitats de tractament de la fracció resta per al tractament de la
FORM, començant per aquelles instal·lacions que disposen d’una major flexibilitat per a fer-ho.
 El dèficit de tractament existent s’agreujarà fins a l’entrada en funcionament de les instal·lacions
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en tràmit. En aquest moment pot quedar un balanç equilibrat, si bé l’evolució posterior a l’alça de
la recollida selectiva de la FORM pot fer que calgui modificar l’escenari de gestió d’alguna
d’aquestes instal·lacions.
 Si bé el balanç inicial és pràcticament equilibrat, el dèficit de capacitat de tractament creixerà a

mesura que vagi creixent la quantitat recollida selectivament.
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Agrupació
territorial

Necessitats infraestructurals
 Existeix capacitat a curt i mig termini per absorbir les recollides previstes. Al final del període, si

4

5
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bé es determina dèficit, cal tenir en compte que el Centre de Tractament de Montoliu de Lleida
disposarà de capacitat addicional i flexibilitat per modificar el seu escenari de gestió.
 La capacitat implantada fa preveure que si no es produeixen alteracions significatives, es podrà

mantenir l’equilibri fins al final del període planificat.

Vidre, paper i cartró envasos lleugers i altres recollides selectives

En relació a altres fluxos de residus recollits a l’àmbit municipal, es considera que en l’actualitat ja
disposen de vies consolidades de gestió en instal·lacions de titularitat principalment privada, de manera
que el PINFRECAT20 no defineix la planificació de necessitats en aquest àmbit més enllà de reflectir
l’estat del a situació actual. En aquest sentit, en termes generals, molts d’aquests fluxos (vidre, papercartró, etc.) són gestionats a través de gestió directa a recuperadors, a vegades a l’empara de sistemes
integrats de gestió.
El cas més complex de tractament és el del flux d’envasos recollits selectivament, donada
l’heterogeneïtat de la seva composició. Això fa que s’implanti una xarxa d’instal·lacions de selecció que
es reparteixen la gestió d’aquest flux per a diferents zones prèviament definides, les quals no són
coincidents amb les agrupacions territorials determinades pel PINFRECAT201. La gestió es sosté
mitjançant el sistema integrat de gestió, que assumeix part dels costos de la recollida i la totalitat del
tractament, i inclús permet al sector privat assumir les inversions necessàries per implementar els
tractaments. És per això que, generalment als darrers anys, les instal·lacions de selecció d’envasos
lleugers no han comptat amb inversions del sector públic.
En aquest sentit, en l’actualitat existeixen 13 instal·lacions de gestió d’envasos lleugers en
funcionament.
Taula 3. Instal·lacions de gestió dels envasos lleugers existents a Catalunya

ZONA PERIFÈRICA
Instal·lacions de tractament d’altres fraccions
Planta de triatge d'envasos lleugers de Vilafranca del Penedès

Titular
Públic

Estat
En funcionament

Planta de triatge d'envasos lleugers d'Hostalets de Pierola

Privat

En funcionament

Planta de triatge d'envasos lleugers de Santa Maria Palautordera

Privat

En funcionament
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Aquesta distribució del territori, exclusiva a efectes de gestió, data de 1998, arrel de la Llei 11/1997, de 24 d’abril,
d’envasos i residus d’envasos, quan es va realitzar un concurs públic des de l’Agència de Residus de Catalunya per
donar servei al desplegament de la recollida selectiva d’envasos lleugers.
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ZONA CENTRE
Instal·lacions de tractament d’altres fraccions
Planta de triatge d'envasos lleugers de Berga

Titular
Privada

Estat
En funcionament

Planta de triatge de multiproducte de Malla

Públic

En funcionament

Planta de triatge de multiproducte de Vic

Públic

En funcionament

ZONA EST (GIRONA)
Instal·lacions de tractament d’altres fraccions
Planta de triatge d'envasos lleugers de Celrà

Titular
Privat

Estat
En funcionament

Planta de triatge d'envasos lleugers de Llagostera

Privat

En funcionament

ZONA OEST (LLEIDA)
Instal·lacions de tractament d’altres fraccions
Planta de triatge d’envasos lleugers de Montoliu de Lleida

Titular
Privat

Estat
En funcionament

ZONA SUD (TARRAGONA)
Instal·lacions de tractament d’altres fraccions
Planta de triatge d'envasos lleugers de Constantí

Titular
Privat

Estat
En funcionament

ZONA AMB
Instal·lacions de tractament d’altres fraccions
Planta de triatge d'envasos lleugers de Gavà I

Titular
Públic

Estat
En funcionament

Planta de triatge d'envasos lleugers de Montcada i Reixac

Públic

En funcionament

Fracció Resta

Respecte a la capacitat de tractament existent (o en tràmit) per a la gestió de la fracció resta, aquesta és
la que es recull a la taula següent.
Taula 4. Instal·lacions de tractament de la fracció resta existents o en tràmit

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 1
Instal·lacions de tractament de la fracció Resta

Capacitat

Centre de tractament de residus de Vacarisses
Centre integral de valorització de residus de Mataró

245.000 t/any
190.000 t/any

Centre integral de valorització de residus de Sant Adrià de Besòs
ECOPARC 1 de Barcelona

192.000 t/any
160.000 t/any

ECOPARC 2 de Montcada i Reixac
ECOPARC 4 d'Els Hostalets de Pierola (1)

160.000 t/any
350.000 t/any

Planta de triatge de Molins de Rei
(1) Dades de capacitat segons escenari de funcionament actual

20.000 t/any
1.317.000 t/any
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AGRUPACIÓ TERRITORIAL 2
Instal·lacions de tractament de la fracció Resta
Centre de tractament de residus de Lloret de Mar

Capacitat
93.500 t/any

Centre de tractament de residus d'Orís
Centre de tractament de residus de Pedret i Marzà (2)

43.000 t/any
60.000 t/any

Incineradora de Girona
(2) Previsió capacitat disponible a partir del 01.01.2017

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 3
Instal·lacions de tractament de la fracció Resta
Centre de tractament de residus de Botarell (3)
Incineradora de Tarragona
(3) Dades de capacitat segons escenari de funcionament actual

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 4
Instal·lacions de tractament de la fracció Resta
Centre de tractament de residus de Montoliu de Lleida (4)
(4) Previsió capacitat disponible a partir del 01.01.2018

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 5
Instal·lacions de tractament de la fracció Resta
Centre de tractament de residus de Clariana de Cardener

35.000 t/any
231.500 t/any

Capacitat
85.000 t/any
140.000 t/any
225.000 t/any

Capacitat
60.000 t/any
60.000 t/any

Capacitat
4.000 t/any
4.000 t/any

En base a la capacitat de tractament i a les necessitats estimades en base a una evolució tendencial de la
generació i gestió de residus (escenari tendencial), en el marc del PINFRECAT20 s’han definit les
següents necessitats de tractament de la fracció resta per als propers anys. En aquest sentit, cal destacar
que les mateixes s’aniran ajustant anualment en funció de l’evolució de la generació de residus i de les
recollides selectives de les diferents fraccions.
Taula 5. Necessitats de tractament de la fracció resta identificades per al període 2013-2020
Agrupació
territorial

Necessitats infraestructurals
 Pel que fa al balanç de capacitat de tractament de la fracció resta, el dèficit de capacitat és
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ja molt baix a l’inici del període planificat. Donat que en el curt termini, aquest dèficit es
preveu que ja no existeixi, no es considera necessari realitzar actuacions per implantar noves
capacitats de tractament d’aquesta fracció.
 Aquesta agrupació territorial té actualment un dèficit important de capacitat per al
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tractament de la fracció resta. Aquest dèficit, però, serà equilibrat pràcticament en la seva
totalitat quan entrin en funcionament les dues instal·lacions de tractament que es troben en
tràmit.
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Agrupació
territorial

Necessitats infraestructurals
 En aquesta agrupació territorial es determina un dèficit de capacitat de tractament de la
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fracció resta, principalment a curt i mig termini, que es pot dir que és d’un ordre equivalent
a la generació de les Terres de l’Ebre.
 Si bé les comarques de l’entorn de Tarragona mostren un equilibri en general, caldrà
analitzar l’encaix de solucions coherents per a les Terres de l’Ebre.
 En aquesta agrupació territorial no es tracta actualment la fracció resta abans de la seva

4

disposició en dipòsits. Aquesta situació ha de canviar de forma significativa amb l’entrada
en funcionament de la instal·lació que es troba en tràmit (Montoliu de Lleida). Per la resta
de la zona caldrà desenvolupar solucions complementàries de petita escala.
 En aquesta agrupació territorial no es tracta actualment la fracció resta abans de la seva
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disposició en dipòsits. La única actuació en tràmit és de caire local i només solucionarà la
gestió de la comarca del Solsonès, quedant la resta de l‘agrupació territorial pendent de
desenvolupar les actuacions que siguin escaients.

Gestió final dels residus municipals

A continuació s’avaluen les necessitats en matèria de disposició final dels residus municipals considerant
tant dipòsits controlats com instal·lacions d’incineració. En el cas d’aquestes últimes, s’ha de considerar
que es pot considerar a les mateixes com a valorització energètica en cas que assoleixin uns rendiments
mínims en la seva operativa.

4.1.

Instal·lacions d’incineració

A Catalunya existeixen 4 instal·lacions d’incineració de residus no perillosos en funcionament que sumen
un total de 45 MW de potència instal·lada i gestionen una quantitat superior a les 600.000 tones anuals
A banda de les diferents etapes de millora i adaptació a la normativa que han anat desenvolupant totes
les plantes, només en dues d’elles (Mataró i Sant Adrià del Besós) s’ha intervingut recentment o s’està
intervenint per tal d’adaptar els sistemes per gestionar la fracció de rebuig provinent de les plantes de
tractament mecànic i biològic de la fracció resta, així com per ajustar-se al compliment dels criteris
d’eficiència energètica establerts per la Directiva Marc. D’altra banda, la planta de Tarragona està
tramitant el projecte que inclou la definició de les actuacions futures per tal d’adequar la instal·lació en
termes d’eficiència i capacitat de tractament.
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Taula 6. Instal·lacions d’incineració dels residus municipals existents

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 1
Instal·lacions d’incineració de residus no perillosos
Centre integral de valorització de residus de Mataró

Titular
Públic

Estat
En funcionament

Centre integral de valorització de residus de Sant Adrià de Besòs

Públic

En funcionament

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 2
Instal·lacions d’incineració de residus no perillosos
Incineradora de Girona

Titular
Públic

Estat
En funcionament

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 3
Instal·lacions d’incineració de residus no perillosos

Titular

Estat

Incineradora de Tarragona

Públic

En funcionament

En aquest context, no es considera necessari variar la capacitat de tractament via incineració existent.
Això sense detriment que d’alguna de les actuacions a realitzar per l’adequació de les instal·lacions en
pugui derivar un millor aprofitament de les capacitats disponibles.
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Criteris per a que la incineració de residus municipals sigui considerada com a valorització
energètica
La Directiva Marc sobre els residus va modificar les definicions de valorització i eliminació vigents
per tal d’assegurar una distinció més clara entre ambdós conceptes i clarificar quan es pot
considerar la incineració com a valorització en funció de la seva eficiència energètica. Les
instal·lacions d’incineració destinades al tractament de residus sòlids urbans estan incloses com a
operació de valorització segons el gruo R1. “Utilització principal com a combustible o altre mode
de produir energia” a l’annex II de la Directiva sempre i quan la seva eficiència energètica resulti
igual o superior a:


0,60 tractant-se d’instal·lacions en funcionament i autoritzades conforme a la legislació
comunitària aplicable des d’abans de l’1 de gener de 2009.



0,65 tractant-se de les instal·lacions autoritzades després del 31 de desembre de 2009.

Aplicant la següent fórmula
Eficiència energètica = [(Ep – (Ef + Ei)) / (0,97)] ·FCC
On:


Ep és l’energia anual produïda com calor o electricitat, que es calcula multiplicant l’energia en forma d’electricitat
per 2,6 i el calor produït per a usos comercials per 1,1 (GJ/any).



Ef és l’aportació anual d’energia al sistema a partir dels combustibles que contribueixen a la producció de vapor
(GJ/any).



Ew és l’energia anual continguda als residus tractats, calculada utilitzant el poder calorífic net inferior dels residus
(GJ/any).



0,97 és un factor quer representa les pèrdues d’energia degudes a les cendres de fons i la radiació.



FCC és el factor de correcció climàtic que s’aplica en funció de la data de l’autorització de les instal·lacions i del
valor HDD (graus-dies de calefacció)

4.2.

Deposició controlada

La dicotomia entre residus industrials i municipals és irrellevant a efectes tècnics del tipus de dipòsits, ja
que la normativa vigent classifica els dipòsits com a residus inerts (classe I), residus no perillosos (classe
II) i residus perillosos (classe III). Es manté però una certa diferenciació entre dipòsits que gestionen
residus municipals, majoritàriament de titularitat pública, i els que gestionen residus industrials, en
general de titularitat privada, més enllà del fet que molts dels dipòsits existents poden ser mixtes i
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gestionar fluxos de residus tant industrials com municipals i assimilables d’acord a les seves
autoritzacions.
Així doncs, el PINFRECAT20 planifica sobre el conjunt de dipòsits controlats de classe II siguin de
titularitat pública o bé de titularitat privada, en la mesura que tenen autorització i participen de la gestió
dels residus municipals dels serveis públics de recollida obligatòria.
S’adjunten a continuació les taules amb els diferents dipòsits controlats de Classe II autoritzats per a la
gestió dels residus municipals dels serveis públics de recollida obligatòria, que estan afectats pel
PINFRECAT20, i es troben en funcionament en el moment del redactat d’aquest document:
AGRUPACIÓ TERRITORIAL 1
Dipòsits controlats de residus no perillosos

Titular

Estat

Centre de tractament de residus de Manresa

Públic

En funcionament

Dipòsit controlat d'Els Hostalets de Pierola

Privat

En funcionament

Els dipòsits Santa Maria de Palautordera i Vacarisses ja no es troben operatius.
AGRUPACIÓ TERRITORIAL 2
Dipòsits controlats de residus no perillosos

Titular

Estat

Centre de tractament de residus de Llagostera

Públic

En funcionament

Centre de tractament de residus de Lloret de Mar

Públic

En funcionament

Centre de tractament de residus d'Orís

Públic

En funcionament

Centre de tractament de residus de Pedret i Marzà

Públic

En funcionament

Dipòsit controlat de Banyoles

Públic

En funcionament

Dipòsit controlat de Beuda

Públic

En funcionament

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 3
Dipòsits controlats de residus no perillosos

Titular

Estat

Centre de tractament de residus de l'Espluga de Francolí

Públic

En funcionament

Centre de tractament de residus de Mas de Barberans

Públic

En funcionament

Dipòsit controlat de Reus

Privat

En funcionament

Dipòsit controlat de Tivissa

Privat

En funcionament

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 4
Dipòsits controlats de residus no perillosos

Titular

Estat

Centre de tractament de residus de Montoliu de Lleida

Públic

En funcionament

Centre de tractament de residus de Tàrrega

Públic

En funcionament

Dipòsit controlat de Balaguer

Públic

En funcionament
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AGRUPACIÓ TERRITORIAL 4
Dipòsits controlats de residus no perillosos

Titular

Estat

Dipòsit controlat de Castellnou de Seana

Públic

En funcionament

Dipòsit controlat de Cervera

Públic

En funcionament

Dipòsit controlat de Granadella

Públic

En funcionament

Dipòsits controlats de residus no perillosos

Titular

Estat

Centre de tractament de residus de Clariana de Cardener

Públic

En funcionament

Centre de tractament de residus de Tremp

Públic

En funcionament

Dipòsit controlat de Bellver de Cerdanya

Públic

En funcionament

Dipòsit controlat de Berga

Públic

En funcionament

Dipòsit controlat de Montferrer i Castellbò

Públic

En funcionament

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 5

En el cas dels dipòsits controlats que tenen limitacions en les seves autoritzacions que no permeten la
recepció de residus municipals, i queden fora de l’àmbit del present PINFRECAT20, la taula actualitzada
és la següent:

Dipòsit controlat de Pujalt

Titular
Privat

Estat
En funcionament

Dipòsit controlat de Serós
Dipòsit controlat de Riba-Roja

Privat
Privat

En tràmit
En tràmit

Els dipòsits de Rubí-Can Carreres, Cruïlles ja no es troben operatius.
En aquest context, en el marc del PINFRECAT20, es defineix un nombre de dipòsits controlats per cada
agrupació territorial en funció de la seva generació de residus, dels condicionants morfològics
territorials que els són característics i de les xarxes de comunicació viària que disposen. Aquest nombre
de dipòsits controlats es pot definir com el més adequat per tal de cobrir les necessitats de servei, sense
introduir requeriments de transport molt elevats tant en la mesura de distància com del temps de
trajecte entre els llocs de generació i el destí.
Alhora s’estableix una capacitat mínima de deposició en dipòsit controlat per a cada agrupació
territorial. Aquesta capacitat mínima es defineix com la necessitat de deposició per a cadascuna de les
agrupacions territorials en el termini de 5 anys, previsió de marge de temps necessari per a tramitar
l’autorització, construir i iniciar l’explotació d’un nou dipòsit controlat. A efectes de càlcul de capacitats
s’ha partit de les dades d’entrades a dipòsits controlats prenent com a any de referència el 2011.
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Els valors llindars de nombre de dipòsits i capacitat de disposició per cadascuna de les agrupacions
territorials es reflecteixen a la següent taula:
DISTRIBUCIÓ DE RESERVA DE DIPÒSIT AL TERRITORI
Capacitat mínima (m3)
6.300.000

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 1.

nº de dipòsits
4

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 2.

4

3.000.000

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 3.

3

1.200.000

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 4.

2

700.000

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 5.

4

400.000

TOTAL

17

11.600.000

Així doncs, d’acord amb el PINFRECAT20, la tramitació d’un nou dipòsit només podrà iniciar-se si el
nombre de dipòsits controlats és inferior al nombre establert per a una determinada agrupació
territorial, o bé si la seva capacitat de deposició real està per sota de la capacitat mínima establerta.
No obstant, aquests llindars podran ser objecte de revisió a mesura que es progressi en l’assoliment dels
objectius estratègics del PRECAT20, i es redueixi progressivament les necessitats de disposició. Aquesta
reducció pot ser derivada de l’increment de capacitats desenvolupades pel que fa a les vies de gestió
mitjançant valorització energètica.
En el moment en que s’acompleixin els objectius esmentats, els nous llindars de capacitat seran els
següents:
DISTRIBUCIÓ DE RESERVA DE DIPÒSIT AL TERRITORI
AGRUPACIÓ TERRITORIAL 1.

Capacitat mínima (m3)
2.520.000

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 2.

1.200.000

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 3.

480.000

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 4.

280.000

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 5.

160.000

TOTAL

4.640.000

En el cas que en una agrupació territorial es trobi una situació de dèficit d’infraestructures de dipòsit, o
sigui, que es situïn els valors per sota dels llindars establerts, es permetrà de forma temporal gestionar
la disposició dels residus en dipòsits controlats d’altres agrupacions territorials.
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