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PLA ESTRATÈGIC MANCOMUNITAT 2018-2024 

 

1. OBJECTE 

Aquest Pla Estratègic que es presenta, té com objectiu planificar les actualitzacions en les 

instal·lacions, en els recursos humans, en el model econòmic i els procediments per tal donar 

la continuïtat operativa necessària i adequada tant al marc legislatiu com a les demandes i 

directrius de la societat. Aquest Pla Estratègic incorpora el Pla Director de SIRUSA de 2018-2022 

que va ser aprovat pel Consell d’Administració al febrer de 2018. 

 

2. SITUACIÓ ACTUAL 

2.1. ANTIGUITAT 

La planta de valorització energètica1 de la MANCOMUNITAT i operada per SIRUSA porta més de 

27 anys en funcionament. Malgrat això, la disponibilitat de la planta està al voltant del 94% del 

seu temps. La resta és la parada programada anual de manteniment. La planta, la seva 

operació/manteniment, i per tant el servei públic, ha funcionat d’una forma excel·lent durant 

tots aquest anys. 

 

 
 

Òbviament, la planta necessita una actualització tècnica. Alguns equips no tenen recanvis i 

podríem tenir risc d’obsolescència tècnica. 

 

2.2. TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

La composició dels residus actuals és força diferent de la que es va emprar per dissenyar l’actual 

instal·lació. L’increment de la recollida selectiva, el pretractament dels residus, la pèrdua 

d’aigua dels residus que valoritzem energèticament fa incrementar el poder calorífic 2  dels 

residus. D’aquesta manera, perdem capacitat de tractament. L’any passat, amb la disponibilitat 

de la planta esmentada, només vam poder tractar 140.000 tones quan la nostra Autorització 

Ambiental Integrada, en endavant AAI, ens autoritza a tractar 168.192 tones/any. 

 

                                                      
1 Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008 sobre els residus on es 
diferencia entre valorització energètica (R1) i eliminació. 
2 El poder calorífic és la quantitat de calor que, per la massa total, emet una substància al sofrir un procés de 
combustió. 

2017 2016 2015

Disponibilitat planta (%) 94,64 93,78 93,37
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2.3. CANVIS NORMATIUS 

Des de l’any 2017 fins ara s’han produït una sèrie de modificacions normatives que ens han 

afectat de forma important. 

 

CÀNON 
L’any passat fou aprovada la incorporació d’una fiscalitat a la eliminació de residus (abocador o 

incineració) i, en menor impacte, a la valorització energètica. 

 
 

LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i 

de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en 

establiments turístics, sobre elements radio tòxics, sobre begudes ensucrades envasades i 

sobre emissions de diòxid de carboni. 

 

TIPOLOGIA DE RESIDUS APTES PER VALORITZACIÓ ENERGÈTICA 
El Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 

residus a Catalunya obliga a que tot residu sigui pretractat i que el rebuig3 sigui el que pot anar 

a una planta de valorització energètica. 

 

En el cas dels residus domiciliaris seria: 

                                                      
3 Per aquest document:  Fracció RESTA: la fracció de residu urbà barrejat 

Fracció REBUIG: barreja de residus resultant desprès de ser tractat en una planta de 
separació de materials valoritzables. 

2017 % Δ 2016 % Δ 2015

PVE (tones) 139.991 -3,78 145.492 -0,62 146.403

2017 % Δ 2016 % Δ 2015

Energia Generada (MWh) 55.876 1,76 54.910 -0,33 55.092

Energia Venuda (MWh) 46.365 2,87 45.069 -0,77 45.419

Rendiment MWh/t  RSU 0,387 7,43 0,361 -2,59 0,370

EVOLUCIÓ del CÀNON 2017 2018 2019 2020

Dipòsit controlat €/t 30,00 35,60 41,30 47,10

RESTA a Valorització Energètica €/t 14,50 17,80 20,60 23,60

REBUIG a Valorització Energètica €/t 7,25 8,90 10,30 11,80
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↓ 

 
PLANTA DE PRETRACTAMENT 

↓ 

 
FRACCIÓ REBUIG 

 

PLA TERRITORIAL SECTORIAL 
Reial Decret 209/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Pla Territorial sectorial 

d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20). 
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Estem integrats en l’Agrupació territorial 3 des de la perspectiva de planificació 

d’infraestructures. Ens afecta des de la perspectiva de la territorialització de la instal·lació. 

 

BREF 
Les millors tècniques disponibles (MTD4) que no suposaven costos excessius (BATNEEC), que de 

vegades es coneixien com BAT, es van introduir el 1984 amb la Directiva 84/360/CEE i es van 

aplicar a les emissions de contaminació atmosfèrica de grans instal·lacions industrials. 

 

El 1996, la Directiva 84/360/CEE va ser reemplaçada per la Directiva integrada de prevenció i 

control de la contaminació (IPPC), 96/61/CE, que va aplicar el concepte marc de les millors 

tècniques disponibles (BAT) al control integrat de la contaminació als tres aire mediàtic, aigua i 

terra. El concepte també forma part de la redistribució de la Directiva el 2008 (2008/1/CE) i la 

seva directiva successora, la Directiva 2010/75/EU sobre emissions industrials. 

 

Segons l'article 15.2 de la Directiva sobre emissions industrials, els valors límit d'emissió i els 

paràmetres equivalents i les mesures tècniques en els permisos es basaran en les millors 

tècniques disponibles. 

                                                      
4 BAT = BEST AVAILABLE TECHNOLOGY ho traduïm per MTD = MILLOR TECNOLOGIA DISPONIBLE 
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La directiva inclou una definició de les millors tècniques disponibles a l'article 3, apartat 10: 

"Millors tècniques disponibles" significa l'etapa més efectiva i avançada en el desenvolupament 

d'activitats i els seus mètodes de funcionament, que indica la idoneïtat pràctica de 

determinades tècniques per proporcionar la base dels valors límit d'emissió i altres condicions 

de permisos previstes i, no practicable, per reduir les emissions i l'impacte en el conjunt del 

medi ambient. 

 

Les MTD per a un sector industrial determinat es descriuen en els documents de referència BAT 

(BREF) tal com es defineixen a l'article 3, apartat 11, de la Directiva sobre emissions industrials. 

Els BREF són el resultat d'un intercanvi d'informació entre els Estats membres de la Unió 

Europea, les indústries afectades, les organitzacions no governamentals que promouen la 

protecció del medi ambient i la Comissió Europea d'acord amb l'article 13 de la Directiva. 

2012/119/UE.  

El capítol més important dels BREF, les conclusions de les MTD, es publiquen com a decisions 

d'aplicació de la Comissió Europea al Diari Oficial de la Unió Europea.  

 

Ens afecta perquè ara no són documents de guia o de referencia. Són d’obligat compliment a 

traves de l’AAI. Un cop aprovat per la Comissió Europea no cal la seva transposició als estats 

membres. El termini per a la seva aplicació es determina en el propi BREF. 

En el nostre cas, el BREF es publicarà l’any vinent (2019) i ens donarà un termini de quatre anys 

per a la seva adaptació. 

 

Entre d’altres, les principals repercussions del BREF per la MANCOMUNITAT/SIRUSA seran: 

 

✓ Instal·lació de sistemes de control d’admissió de residus 

✓ Implementació de sistemes avançats de la combustió 

✓ Substitució mànigues filtrants que garanteixin < 2mg/Nm3 

✓ Instal·lació de sistemes de tractament dels òxids de nitrogen 

✓ Increment de l'eficiència energètica bruta 

✓ Necessitat d’espai 

 

3. MISSIÓ 

La nostra missió és gestionar la MANCOMUNITAT D'INCINERACIÓ DE RESIDUS URBANS DEL 

CAMP DE TARRAGONA donant el servei de valorització energètica mitjançant SIRUSA. Des de la 

perspectiva operativa els objectius prioritaris són: 
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✓ CONTROL AMBIENTAL.  

✓ PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. 

✓ GENERACIÓ D’OCUPACIÓ DE QUALITAT. 

✓ SERVEI PÚBLIC. 

✓ CONSCIENCIACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL I SOCIAL 

 

Així mateix, aquesta activitat està actualment integrada amb: 

- LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL SECTORIAL 

- LA GESTIÓ EFICIENT, ÈTICA I TRANSPARENT 

- LA ECONOMIA CIRCULAR 

- LA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

- EL FOMENT DE LA RESPONSABILITAT I LA SOSTENIBILITAT 

- LA RESPONSABILITAT SOCIAL EN RELACIÓ A L'ENTORN: LA SOCIETAT I EL COMPROMÍS 

AMB LA SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL 

 

4. VISIÓ: LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

Atesa la situació actual descrita ens cal actuar. El cost d’oportunitat és molt elevat. Per tant, el 

present document pretén descriu les actuacions efectuades i preveure les que haurem de dur 

a terme. 

 

4.1. ANÀLISI ESTRATÈGICA 

1. Vam determinar quines actuacions hauríem d’afrontar per aplicar els canvis normatius, 

bàsicament el BREF. Des de la perspectiva tècnica vam estudiar els canvis tècnics, els 

terminis en que podríem efectuar aquest canvis i els vam avaluar econòmicament el seu 

impacte. 

 

2. Vam estudiar com podríem fer front amb els recursos humans de que disposem. 

 

3. Vam estudiar quina estructura jurídica/administrativa era la més adient per afrontar 

aquestes inversions sense aval dels ens locals propietaris de la planta. 

 

4.2. DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 

Vam concretar les actuacions formulant un PLA DIRECTOR: 

- TÈCNIC. Pla Director tècnic de la renovació dels equips i les obres associades. 

- RECURSOS HUMANS. Pla Director de Recursos Humans, coherent amb la plantilla actual, 

les necessitats futures i la formació continuada. 

- ECONÒMIC. Pla de viabilitat econòmica. 
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- SENSIBILITZACIÓ/RESPONSABILITAT SOCIAL. Caldria preparar un PLA DE COMUNICACIÓ. 

Compromís amb la sensibilització ambiental de la societat i amb el benefici social. 

 

4.3. OPERACIONS/SERVEI PÚBLIC 

SIRUSA és l’empresa pública que ha operat la planta de valorització energètica de residus de la 

MANCOMUNITAT des del seu inici. L’excel·lent operació i el manteniment de la planta han 

donat, i segueixen donant, una alta disponibilitat i fiabilitat de prestació del servei públic. 

SIRUSA ha de tractar, en la mesura de les seves possibilitats, de tenir continuïtat en la prestació 

del servei durant el període d’obres d’actualització. Les aturades associades a les actuacions a 

fer seran les mínimes indispensables. 

Així mateix, s’ha d’assegurar el perfeccionament del sistema de gestió de les operacions amb 

processos degudament procedimentats. 

 

4.4. PERSONES  

• MANCOMUNITAT. Actualment no disposa de personal propi. 

 

• SIRUSA. Les persones que han treballat, i les que hi treballen, a SIRUSA han fet possible 

els bons resultats d’aquesta instal·lació. El Pla Director de Recursos Humans de SIRUSA 

efectuat proposa una sèrie d’actuacions per tal d’adaptar les necessitats de personal als 

canvis i a la nova instal·lació. Cal implantar un sistema de desenvolupament humà 

orientat a potenciar les persones dins del seu lloc de treball i dotant l’organització dels 

professionals per dur a terme el seu Pla estratègic. 

 

4.5. R+D+I  

Prioritzar un sistema de R+D+I que proporcioni i gestioni el coneixement, i permeti comptar 

amb les millors tecnologies disponibles a les nostres instal·lacions. 

 

5. VALORS 

5.1. SOSTENIBILITAT 

Creiem amb l’objectiu d’obtenir beneficis socials, ambientals i econòmics. El nostre treball es 

fonamenta amb decisions i comportaments respectuosos amb el medi ambient i cercant 

objectius assolibles en els tres àmbits esmentats. 

 

5.2. TRANSPARÈNCIA 

Estem compromesos amb una gestió transparent i promoure la coresponsabilitat. Som una 

empresa pública oberta a la societat. 
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5.3. INNOVACIÓ 

Situem l’objectiu en l’aplicació de les millors tecnologies disponibles per afavorir la incorporació 

de noves dinàmiques de gestió. Tractem d’avançar-nos en aquells aspectes que encara no són 

d’aplicació per poder afrontar-ho amb el màxim coneixement. 

 

6. PLA DIRECTOR 

6.1. OBJECTIU DEL DOCUMENT 

L’objectiu d’aquest document és presentar tècnicament i de forma entenedora la situació 

actual de la planta de valorització energètica, en endavant PVE, de MANCOMUNITAT/SIRUSA i 

les actuacions per atendre els requeriments ambientals, tècnics i econòmics de futur per 

garantir la seva continuïtat. 

 

6.2. SITUACIÓ ACTUAL 

Com ja s’ha dit, aquesta PVE, va iniciar les seves operacions l’any 1991. Des de llavors s’ha anat 

adaptant als canvis normatius que li eren d’aplicació. 

 

Malgrat això, com ja hem indicat, avui ens trobem que: 

✓ La composició dels residus ha canviat respecte al disseny original de la instal·lació. Per 

altra part, a curt termini, els residus hauran d’arribar a aquesta PVE pretractats. 

✓ Una petita part dels residus arriba, hores d’ara, pretractats des de la planta TMB de 

SECOMSA (Botarell) o be de la planta de Griño (Constantí). No hi ha prou capacitat al 

territori per pretractar tota la fracció resta generada. 

✓ La planta necessita renovar equips que estan fora de la seva vida útil i que, a més a 

més, tecnològicament hi ha solucions més eficients. 

✓ A Catalunya hi ha un dèficit de valorització energètica de residus i la nostra planta 

hauria de poder tractar les tones autoritzades per l’Autorització Ambiental Integrada, 

en endavant AAI. Així mateix, cal indicar que existeix l’espai per una tercera línia. 

✓ Cal definir i integrar aquesta instal·lació en el seu àmbit territorial. Estem inclosos en 

l’àmbit territorial 3 del Pla Territorial Sectorial de Catalunya. 

✓ Tenim un Conveni amb l’AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA (en endavant ARC) que, 

desprès de diferents prorrogues, finalitza el 31 de desembre d’enguany amb una 

dotació de 20 milions d’euros. A més a més de finalitzar és clarament insuficient. 

✓ Així mateix, cal donar compliment a canvis normatius (nou BREF) a curt termini. Entre 

d’altres aspectes, caldrà incrementar la eficiència energètica. 

 

6.3. OBJECTIUS AMBIENTALS 

Els objectius ambientals tenen dos nivells: el territorial i el de la pròpia instal·lació. 
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OBJECTIUS AMBIENTALS TERRITORIALS 
La MANCOMUNITAT te una capacitat de tractament superior a les necessitats dels seus 

ajuntaments mancomunats. Per tant, ofereix servei a altres ens públics (Consell Comarcal del 

Tarragonès). Cal definir el seu abast territorial per tal de poder planificar les necessitats i les 

característiques del servei. 

L’objectiu de territorialitzar la Planta ha estat present en els diferents Convenis de col·laboració 

entre MANCOMUNITAT/SIRUSA i l’ARC. 

 

De moment, l’àmbit territorial que estem emprant és el mateix que determina en el seu annex 

el Pla Territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus de Catalunya, en endavant 

PTS. 

 

La jerarquia de gestió dels residus que es descriu en la Directiva marc dels residus de 20085 

estableix la valorització energètica dins de l’annex que assenyala la valorització diferenciant 

aquesta activitat de la eliminació (abocador). 

 

En aquesta línia, la recent modificació6 de la Directiva abans esmentada insisteix, veure Annex 

IV bis, en que el dipòsit en abocadors és l’opció menys desitjable. 

 

Per tant, l’objectiu territorial haurà de ser la minimització de la gestió via abocador prioritzant 

les accions de prevenció, minimització, preparació per a la reutilització i valoritzar materialment 

i, finalment, la valorització energètica. 

 

Cal afegir que, en el nostre àmbit territorial, tenim l’impacte de la generació estacional 

associada a l’activitat turística. 

 

L’objectiu ambiental territorial és la correcta planificació i coordinació de les plantes de 

tractament de residus per tal d’assolir, entre altres, les fites següents: 

✓ Minimització de l’ús de l’abocador. 

✓ Minimitzar l’impacte de la estacionalitat. 

✓ Minimitzar la petjada de carboni. 

 

A tall de recordatori, la generació de fracció rebuig generada és aproximadament: 

                                                      
5 Directiva 2008/98/CE del Parlament europeu i del Consell de 19 novembre de 2008 
6 Directiva (UE) 2018/851 del Parlament europeu i del Consell de 30 de maig de 2018, publicada en el DOUE del 
14 de juny de 2018 
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- Per una planta de tractament mecànic biològic:   55% 

- Per una planta de tractament mecànic:   80% 

- Per una PVE:         3% 

 

Es visualitza que la gestió mitjançant una planta de tractament mecànic o mecànic biològic i 

desprès abocador difícilment assoliran, a mig termini, els objectius europeus. 

 

OBJECTIUS AMBIENTALS DE LA PVE 
Des de la perspectiva de la gestió dels residus, aquestes instal·lacions s’han d’especialitzar en 

la fracció rebuig de les plantes de valorització de residus donant compliment a les vies de gestió 

del Catàleg de residus de Catalunya. 

 

Per altra part, les instal·lacions de valorització energètica de residus han de garantir, entre altres 

aspectes, una operació i manteniment que minimitzi les emissions atmosfèriques. 

Des de la perspectiva de l’energia, aquestes instal·lacions han de buscar la màxima eficiència 

energètica. En el nostre cas, molt probablement podrem vendre energia tèrmica a l’entorn 

industrial més proper. La qual cosa pot ser un exemple, d’eficiència energètica, i també de 

simbiosi, integrant conceptes de transició energètica i d’economia circular. 

 

6.4. OBJECTIUS TÈCNICS 

Com ja hem indicat, les característiques dels residus que tracta avui i, probablement, tractarà 

en el futur la Planta són molt diferents7. Els residus que arriben a la PVE tenen un poder calorífic 

més gran que el que es va considerar quan es va dissenyar la instal·lació. Aquest fet te com a 

raons principals: 

✓ l‘increment de les fraccions de plàstic, paper-cartró i tèxtil  

✓ la recollida selectiva de FORM ha fet disminuir la quantitat d’aigua continguda en els 

residus 

✓ l’arribada de residus pretractats (fracció rebuig) d’altres plantes. 

 

En resum, la PVE s’haurà de dissenyar per tractar residus d’alt poder calorífic o, com a mínim, 

molt superior als dissenys originals. 

 

Aquest increment de poder calorífic ha portat com a conseqüència la pèrdua de carrega 

mecànica, menys tones/hora de tractament. Aquesta pèrdua de capacitat és, amb dades 2017, 

                                                      
7  Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a 
Catalunya. 



  

15 

 

d’unes 20.000 tones/any. No podem donar servei a la totalitat de residus (fracció resta) 

generats en el Camp de Tarragona que, fins ara, es tractaven a la nostra PVE. 

Per tal de recuperar la capacitat original de tractament, i a la vegada adaptar la PVE al nou 

poder calorífic del residu i als canvis normatius, MANCOMUNITAT/SIRUSA ha decidit dur a 

terme les modificacions necessàries en els diferents sistemes que així ho requereixin. 

 

Per tant, a tall de resum, caldrà: 

✓ Adaptar la Planta als canvis quantitatius i qualitatius en els flux de residus, evitant la 

disminució de la capacitat de tractament, com a conseqüència de l’augment del Poder 

Calorífic. 

 

✓ Adaptar la Planta al canvi normatiu pel que fa al control mediambiental, incorporant 

les Millors Tècniques Disponibles (MTDs), d’acord amb les conclusions contingudes a la 

darrera revisió del BREF pel sector de la incineració de residus. 

 

✓ Adaptar la Planta al canvi normatiu pel que fa a la eficiència energètica, incorporant les 

Millors Tècniques Disponibles (MTDs), d’acord amb les conclusions contingudes a la 

darrera revisió del BREF pel sector de la incineració de residus. 

 

✓ Incorporació de les darreres millores tecnològiques. 

 

Com a continuació de les anteriors realitats vàrem decidir iniciar l’elaboració d’un Pla Director 

on es recollís el conjunt d’actuacions a dur a terme per l’adequació de la Planta. 

L’objectiu tècnic és el propi Pla Director del qual es determinen les inversions a realitzar. 

 

6.5. OBJECTIUS ECONÒMICS 

Els objectius econòmics són bàsicament: 

- Poder obtenir finançament via entitats financeres. 

- No consolidar deute als ens locals promotors/propietaris de la instal·lació. 

 

En general, per aconseguir aquesta tipologia de finançament, caldrà donar compliment a una 

sèrie de condicions habituals que sol·liciten les entitats financeres. Entre d’altres, alguns punts 

rellevants són: 

✓ Acreditar la disponibilitat de les tones a valoritzar energèticament i la seva vinculació a 

la PVE. Planificació. 

✓ La incorporació de tots els costos associats al servei . 



  

16 

 

✓ Una tarifa (taxa) suficient per donar viabilitat econòmica a la Planta. Garantia de retorn 

del deute8. 

 

Així mateix, cal incorporar als estatuts de les entitats MANCOMUNITAT/SIRUSA les condicions 

habituals d’aquests tipus de finançament. Exemple: fixació de tarifes, condicions de sortida de 

la MANCOMUNITAT, etc. 

 

Per altra part, la disminució del cànon de la valorització energètica front al de l’abocador 

representa un incentiu econòmic prou important per tal de minimitzar l’ús de l’abocador. 

 

6.6. ESCENARIS ACTUALS I FUTURS.- FLUXOS DE RESIDUS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 

1. Escenari actual 
 

FLUXOS ACTUALS 

Els residus gestionats els darrers tres anys han estat: 

 

 
 

Del qual s’han valoritzats energèticament: 

 

 

 

                                                      
8 Recomanacions de la Comissió Europea a l’Estat Espanyol de 9 de març de 2017. 
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Es visualitza la pèrdua de capacitat de tractament associada a l’increment del poder calorífic 

dels residus. 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS REBUTS 

La composició mitjana  de la fracció RESTA rebuda durant el darrer any 2016 es la següent: 

Composició fracció RESTA(valors esperats) 

Fracció RESTA 
Base 

(%) 
Interval de Composició (%) 

Matèria Orgànica 25,80 15,00 40,00 

  Restes de Jardí i podes 4,85 0,00 10,00 

Paper /Cartó 13,58 10,00 20,00 

Vidre 5,50 0,00 10,00 

Envasos PET  4,74 0,00 5,00 

Envasos PEAD 2,60 0,00 5,00 

Plàstic film i bosses 8,97 0,00 12,00 

Altres plàstics no envasos 6,05 0,00 10,00 

Envasos fèrrics 3,62 0,00 6,00 

Envasos no fèrrics 0,27 0,00 3,00 

Metalls no envasos 0,65 0,00 3,00 

Envasos Tetrabrick 1,58 0,00 5,00 

Miscel·lanis fusta 1,53 0,00 5,00 

Miscel·lanis tèxtil 7,31 0,00 12,00 

Higiènics-Cel·luloses 5,71 0,00 10,00 

Altres inerts 7,24 0,00 10,00 

 100,00   
Taula 1.- Composició fracció RESTA rebuda a la Planta de SIRUSA 

 

En base a l’anterior caracterització, el Poder Calorífic Inferior (en endavant PCI) calculat és de 

9.240 KJ/Kg (2.200 kcal/kg). 

 

Malgrat això, s’han efectuat proves a la PVE amb fracció rebuig procedent de les plantes TMB 

de SECOMSA (Botarell) i de GRIÑÓ (Constantí) amb un resultat entre les 2.600 Kcal/Kg i les 

2.700 Kcal/Kg. 

 

2.  Capacitat actual de tractament. Estacionalitat i excedents 
La PVE de MANCOMUNITAT/SIRUSA està formada per dues línies d’incineració, cadascuna amb 

una capacitat mecànica de disseny de 9,6 t/h i una potencia tèrmica de disseny de 20,1 MW. 
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El fet que la potència tèrmica de la Planta s’hagi mantingut invariable des de la seva posada en 

funcionament ha ocasionat que, a mesura que el poder calorífic del residu anava augmentant, 

la capacitat de tractament de la Planta anava disminuint proporcionalment, fins a arribar a una 

capacitat d’incineració de 139.900 t/a (any 2017), amb el conseqüent efecte sobre la capacitat 

d’absorbir el residu generat a la zona d’influència, com als ingressos procedents de la tarifa de 

tractament. 

 

Per agreujar-ho més, i com a conseqüència de les característiques demogràfiques de la comarca 

i la seva estacionalitat, les necessitats de tractament no són uniformes durant tot l’any, sinó 

que, durant els mesos centrals de l’any es produeixen puntes que arriben fins a un 30% per 

sobre de la mitjana anual. 

Aquesta circumstància, junt amb el fet de que la Planta està al seu límit de capacitat mecànica, 

té com a conseqüència que, durant aquests mesos comença a ser necessari desviar cap a gestor 

extern l’excedent que la Planta no es capaç de valoritzar energèticament. 

 

Amb l’objectiu d’incrementar la capacitat de tractament i adaptar tota la instal·lació a les noves 

condicions d’operació, la MANCOMUNITAT ha decidit dur a terme les actuacions necessàries 

sobre els diferents sistemes afectats. 

 

3. Escenaris futurs 
 

TIPOLOGIA DE RESIDUS A TRACTAR A LA PLANTA 

El nou Pla Director, preveu que a la PVE es tractarà majoritàriament la fracció rebuig procedent 

de les plantes de pretractament. 

El pretractament al que serà sotmès el residu separarà, entre d’altres, materials valoritzables i 

a la vegada reduirà la humitat, això fa preveure uns valors de PCI del residu que poden estar al 

voltant dels 15.000 KJ/Kg per la part alta i dels 8.800 KJ/Kg per la part baixa. Aquest punt és 

rellevant pel disseny de la futura instal·lació. 

 

 ÀMBIT TERRITORIAL D’ACTUACIÓ 

SIRUSA ha encarregat un estudi de detall a l’INSTITUT CERDÀ per determinar els fluxos de 

residus municipals i assimilables dins de l’Agrupació territorial 3 (província de Tarragona). 

L’objectiu és acreditar que en el territori es generen les tones de fracció rebuig per les que es 

dissenya l’equipament. 
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De forma preliminar i analitzant només les dades de les comarques més properes tenim (dades 

de l’any 2016)9: 

 

 
  

De forma general, totes les plantes de tractament de residus generen fracció rebuig, a tall 

d’exemple: 

✓ Rebuig de les plantes de tractament de la fracció RESTA pretractada (considerant que es 

tractessin la totalitat de les tones). 

✓ Rebuig de plantes d’envasos lleugers. 

✓ Rebuig de plantes de FORM (Fracció orgànica recollida selectivament). 

✓ Rebuig de plantes de paper i cartró. 

✓ Rebuig de plantes de residus voluminosos. 

✓ Rebuig de plantes de residus de construcció i demolició. 

 

Òbviament l’estudi encarregat abastarà tota la regió 3 del PTS. Amb aquestes dades de l’any 

2016 i dins de les comarques més properes, les tones que es podrien valoritzar energèticament 

estan al voltant de les 178.500 tones. De les quals només les cendres que generaria la seva 

valorització energètica (el 2-4%) necessitarien de la gestió via abocador. 

 

CAPACITAT DE TRACTAMENT 

Per tal d’adaptar la Planta a les característiques del nou residu s’ha decidit dur a terme les 

actuacions necessàries per incrementar la capacitat d’incineració de la Planta fins a les 160.000 

tones anuals de residu amb un poder calorífic inferior (PCI) de disseny de 11.765 KJ/Kg, no 

sobrepassant l’actual Autorització Ambiental Integrada, que determina una capacitat màxima 

de tractament de 168.192 tones anuals. 

                                                      
9 Dades extretes de la pàgina web de l’ARC (http://residus.gencat.cat/ca/inici) 
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Per tal d’assolir l’objectiu marcat, caldrà disposar de dues línies d’incineració amb una capacitat 

de 10 t/h cadascuna amb un PCI de 11.765 KJ/Kg i una càrrega tèrmica de 32,7 MW per línia, i 

amb una estimació de disponibilitat de 8.000 hores/any. 

 

6.7. ÀREES D’ACTUACIÓ 

Les actuacions emmarcades en els objectius d’aquest Pla Director, el detall tècnic es troba en 

l’annex corresponen, són: 

 

Adaptació de la Planta als canvis quantitatius i qualitatius en els fluxos de residus 
Les actuacions previstes en aquest apartat són: 

✓ Substituir/modificar el dos conjunts forn-caldera per tal de adaptar-los al nou Poder 

Calorífic del residu i a les noves condicions del vapor generat. 

✓ Modificació de la geometria del fossar de residus. 

✓ Ampliar la zona de maniobra de la Plataforma de Descarrega per tal de adaptar-la a la 

nova tipologia de camions de transport de RSU. 

✓ Traslladar el punt d’accés de camions a la Planta per tal de racionalitzar la circulació, 

tant dins com fora de la Planta, re-ubicant la caseta de control i les bàscules. 

✓ Control accessos: Instal·lació d’un detector de radioactivitat. 

 

Adaptació de la Planta al canvi normatiu pel que fa al control mediambiental 
Les actuacions previstes en aquest apartat són: 

✓ Instal·lació de dos reactors catalítics (SCR) per la de reducció d’òxids de nitrogen. (un 

per línia). 

✓ Substituir els ventiladors de tir per tal de adaptar-los a les noves condicions de cabal i 

pressió dels gasos de combustió. 

✓ Suplementar el sistema actual de depuració de gasos amb un sistema d’injecció de 

bicarbonat sòdic. 

✓ Canvi d’analitzadors i redundats. 

 

Adaptació de la Planta al canvi normatiu pel que fa a la eficiència energètica 
Per tal d’augmentar la eficiència energètica de la Planta, està previst dur a terme les següents 

actuacions: 

✓ Millorar les condicions del vapor generat, incrementant la seva pressió i temperatura, 

per tal de millorar la eficiència energètica en el seu procés de generació d’energia 

elèctrica. 

✓ Substituir el turbogenerador actual per un amb capacitat per absorbir la totalitat de 

vapor generat i una millor eficiència. 
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✓ Ampliar la superfície de l’aerocondensador actual per tal de donar cabuda al nou cabal 

d’escapament de la turbina. El nou aerocondensador estarà dissenyat per una pressió 

de condensació més baixa que l’actual per tal de millorar la eficiència en el procés de 

generació d’energia elèctrica. 

✓ Construir un cicle d’aigua-vapor adequat als nous cabals i pressions de vapor. S’inclourà 

un preescalfador de condensat per augmentar la eficiència global del cicle aigua-vapor. 

✓ Configurar el nou cicle d’aigua-vapor per permetre la exportació de part del vapor 

generat a una xarxa externa de distribució. 

✓ Nova planta desmineralitzadora de major capacitat. 

 

Incorporació de les millores tecnològiques disponibles 
✓ Canvi del sistema de control de la Planta 

✓ Remodelació dels sistemes de Mitja i Baixa tensió per tal de adaptar-los a la nova 

potència consumida, nous consumidors i nova potència generada. Reubicació sales 

CCM. 

 

GESTIÓ DE LES ESCÒRIES. VECSA 
En data 12 de maig de 2000, la Mancomunitat d’Incineració de Residus Urbans del Camp de 

Tarragona, SIRUSA i PROBISA signen un conveni per la definició de les condicions de 

desenvolupament de l’activitat del tractament de les escòries i s’acorda la instal·lació de VECSA 

en els terrenys propietat de la Mancomunitat i arrendats a SIRUSA per un termini de 10 anys, 

prorrogat que haurà de finalitzar el 31 de desembre de 2020. 

 

En data 9 de maig de 2007 s’acorda una addenda entre les parts amb una vigència de 15 anys 

des de la posada en funcionament de la instal·lació amb una vigència fins el 2016. 

 

En data 6 de març de 2014 es signa nova addenda per 9 anys. 

 

En data 15 de febrer de 2018 el Consell d’Administració de SIRUSA va acordar iniciar el procés 

de resolució de la relació amb la Societat VECSA, d’acord amb l’Informe emès per la Gerència 

de SIRUSA basat principalment en la pèrdua de l’interès públic que va motivar la seva creació, 

d’acord en aquest informe l’activitat es fonamenta en: 

 

1. Prioritzar la valorització d’aquest material front a la seva eliminació mitjançant 

abocador. 
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2. La generació d’aquest subproducte representa, aproximadament, un 20% dels residus 

urbans valoritzats energèticament, al voltant de 30.000 tones/any. És la part no 

combustible dels diferents materials que composen la fracció resta dels residus urbans. 

 

3. El tractament que s’efectua a VECSA consisteix en una separació de materials (alumini, 

ferro i, en menor quantitat, coure) que són una part important dels ingressos de la 

empresa. El material restant (ESCOGRAVA), un cop estabilitzat durant uns mesos, està 

a disposició de ser emprat com a subbase de carreteres o per rebliment o altres usos. 

 

En els darrers anys han canviat la majoria dels aspectes més rellevants de l’activitat. Així mateix, 

hi ha aspectes que s’han de tenir en compte, entre d’altres: 

 

- La composició dels residus que valoritzarem en un futur proper serà diferent a l’actual. Seran 

residus pretractats. En l’actualitat alguns residus ja són pretractats però és una part encara 

minoritària. Per tant, hauran passat per una planta de triatge que, entre d’altres materials, 

separarà la major part dels residus fèrrics i no fèrrics (alumini). 

 

- Necessitat d’actualització de la planta de SIRUSA. SIRUSA dins del seu Pla Director ha 

d’actualitzar la planta de valorització energètica i les seves instal·lacions auxiliars. Aquestes 

noves instal·lacions necessiten espai que actualment està ocupant VECSA. En una estimació 

sobre plànol la superfície ocupada per VECSA és de: 13.500 m2. Això representa un 45% 

d’ocupació de la parcel·la. Les equips i les obres associades a les inversions a realitzar necessiten 

que a data 31 de desembre de 2010 es tinguin a disposició de la MANCOMUNITAT. 

 

- Existència de concurrència en el sector de la gestió de les escòries, el que comportarà 

que SIRUSA redefineixi quina és la formula de gestió més avantatjosa per tal licitació. 

 

És per aquests motius fonamentats en l’interès públic i en la gestió eficaç i més avantatjosa per 

la gestió d’un servei públic, que la MANCOMUNITAT haurà de donar per finalitzada en data 31 

de desembre de 2020 l’ús de les instal·lacions per part de VECSA, derivat del Conveni de 12 de 

maig de 2000 signat per la MANCOMUNITAT, SIRUSA i PROBISA i de les addendes signades atesa 

la necessitat d’ocupació dels terrenys per a les obres d’inversions contemplades en el present 

Pla Estratègic. 
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7. PRESSUPOST 

Les estimacions de les inversions i la seva periodificació són: 
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8. PLA DIRECTOR DE RECURSOS HUMANS 

8.1. OBJECTIU DEL DOCUMENT 

Òbviament, un projecte necessita dos tipus de recursos: recursos humans i recursos de capital. 

L’objecte del present document és definir el Pla Director de Recursos Humans, en endavant 

PDRH, de SIRUSA i de la MANCOMUNITAT pels propers anys. El PDRH abasta des de l’estructura 

organitzativa fins les polítiques de homologació i d’avaluació, tant de les fites assolides com de 

l’evolució del rendiment assolit durant l’exercici per l’equip humà. 

 

L’objecte del present informe és estimar les necessitats de personal dels propers anys i tractar 

d’estimar l’impacte econòmic derivat. 

 

8.2.  ESTRUCTURA ACTUAL 

La MANCOMUNITAT no disposa de personal propi. Des de la seva creació fins a l’actualitat la 

MANCOMUNITAT ha desenvolupat les seves competències amb dedicacions puntuals del 

personal de diferents administracions que la formen i que donen suport principalment a les 

àrees de Secretaria, Intervenció i Tresoreria. 

 

L’objectiu principal és dotar a la MANCOMUNITAT de personal propi aconseguint d’aquesta 

manera poder gestionar les inversions que recullen el Pla Estratègic i que les competències 

entre MANCOMUNITAT i SIRUSA estiguin degudament diferenciades i gestionades per personal 

de cadascuna de les entitats. 

 

SIRUSA, disposa actualment d’una plantilla de 41 persones, tres de les quals estan en contractes 

de relleu. 

 

D’una forma resumida, l’anàlisi de la situació actual de la plantilla de SIRUSA seria: 

 

✓ Antiguitat mitjà molt elevada i edat mitjà al voltant dels 50 anys. 

✓ Insuficient número de recursos en moments de permisos, vacances, baixes, etc. Elevat 

risc per excés d’hores extres. 

✓ Nivell de potencial professional baix, atès que no existeix potencial humà per cobrir 

suplències de llocs claus. 

 

8.3. CLASSIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA ACTUAL DE SIRUSA 

Per poder donar una visió de l’estructura actual, procedim a classificar la plantilla, per: 

✓ Categoria  

✓ Antiguitat i edat 
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✓ Nivell de formació de base o formació reglada  

✓ Nivell de competències 

 

CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIA 
El personal es classifica en els següents termes: 

- Responsabilitat destacada: Personal fora de conveni que ocupa posicions directives i 

que forma part del comitè de direcció de la planta. 

- Comandaments intermedis: Personal subjecte al conveni propi de l’empresa, que 

tenen al seu càrrec un grup de treballadors. 

- Indirectes: Personal subjecte a conveni que desenvolupa les seves funcions en 

departaments administratius, magatzem o tècnic. 

- Directes o operaris: Personal subjecte a conveni que desenvolupa les seves funcions en 

la planta, be en  manteniment o be en les operacions d’explotació. 

 

Cal afegir les següents persones/llocs de treball que estan en contractes externs però són 

tasques imprescindibles: 

- Servei de porteria i bascula mitjançant contracte extern. Tasca realitzada per uns 5-6 

persones. En aquest cas, existeix la voluntat d’internalitzar aquest servei. 

- Servei de neteja d’oficines i instal·lacions mitjançant contracte extern. Servei 

externalitzat que es subroguen mitjançant licitació publica.  

 

CLASSIFICACIÓ PER EDAT I ANTIGUITAT 
Per poder analitzar les característiques de la plantilla i preveure la seva evolució en termes 

d’edat i antiguitat, hem partit de la situació actual, a data 10 de juliol de 2018, resultant: 

 

CATEGORIA EDAT 

MITJÀ 

ANTIGUITAT MITJÀ 

Responsabilitat destacada 50,7 anys 18,6 anys 

Comandaments intermedis 55,3 anys 22,9 anys 

Indirectes 49,5 anys 14,4 anys 

Operaris 45,4 anys 10,3 anys 

 

És de destacar que en els pròxims tres anys els comandaments intermedis es situaran entorn 

als 59 anys de mitjà. 

 

En els pròxims 3-4 anys, tindrem quatre possibles baixes per jubilació (tres comandaments 

intermedis i un operari). Si ampliem aquest període als 5-6 anys el nivell de possibles jubilacions 
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seria de deu persones, un 29% de la plantilla actual (tres directius, quatre comandaments 

intermedis i tres operaris). 

 

CLASSIFICACIÓ PER NIVELL DE FORMACIÓ 
L’objectiu d’aquest anàlisi és determinar el grau de potencial professional existent. S’ha 

efectuat un estudi del nivell de formació reglada de la plantilla actual. 

 

En concret, s’ha determinat que el 80% de la plantilla presenta el mínim de qualificació 

professional pel lloc que ocupa. 

 

8.4. PLANS DE FORMACIÓ 

Sempre és fonamental organitzar un pla de formació, a tots els nivells, però davant de qualsevol 

canvi o innovació tecnològica en el procés d’adequació de les instal·lacions requerirà inversió 

en formació. 

 

8.5. NECESSITATS DE PERSONAL 

Atesos els recursos humans existents ens cal incorporar persones a curt termini amb l’objectiu 

de donar resposta als reptes d’actualització, entre d’altres: 

 

La MANCOMUNITAT ha de crear els diferents llocs de treball: 

✓ Tres places d’Habilitació Nacional (Secretari, Interventor i Tresorer) 

✓ Una plaça de personal directiu 

✓ Una plaça de personal tècnic en contractació 

✓ Una plaça de personal de gestió econòmica 

✓ Dues places de personal administratiu 

✓ Una plaça de comunicació/sensibilització ambiental. 

 

SIRUSA. Incorporar persones per a: 

✓ tasques d’enginyeria, 

✓ tasques de control econòmic, 

✓ tasques de suport als procediments de contractació publica, 

✓ tasques de porteria i bascula, 

✓ preparar relleus de posicions claus 

  



  

27 

 

9. MODEL ECONÒMIC 

9.1. OBJECTE DEL DOCUMENT 

A tall de resum, estem obligats a fer inversions i adequacions organitzatives per: 

- edat de les instal·lacions 

- canvi en la tipologia de residus 

- territorialització de les nostres instal·lacions i serveis 

- i definitivament pel canvi normatiu 

 

El present document planteja un possible escenari econòmic per fer front a les actuacions 

esmentades. 

 

9.2. BASES PRELIMINARS DEL MODEL 

Les principals premisses de partida són: 

- El model de gestió publica el volem mantenir en la forma de GESTIÓ DIRECTA. 

- La MANCOMUNITAT ostentarà els actius i, per tant, s’ha de poder endeutar. 

- SIRUSA efectuarà la explotació de les instal·lacions. 

- El possible endeutament ha de ser suportat pel propi projecte sense possibilitat d’avals 

o de garanties dels ens locals mancomunats. 

- Caldrà una subvenció de la Generalitat de Catalunya atesa la territorialització del servei 

i les necessitats financeres de les actualitzacions a emprendre. 

 

L’estudi projecta la viabilitat consolidada (MANCOMUNAT i SIRUSA) en els propers 20 anys, 

amb un nou escenari que es produeix per la inversió gradual de 75.017.154,50 € prevista 

realitzar els set propers exercicis. 

 

A més d’aquest esquema bàsic, es tenen en compte per l’estudi altres factors determinants de 

la viabilitat del projecte i que suposen, entre d’altres, els següents: 

 

1. Existència de les 160.000 tones de residus que la seva gestió més adient sigui la 

valorització energètica. 

2. Compromís per part de la societat explotadora i els seus socis d’una adequació de la 

tarifa de manera que es permeti la cobertura dels tots els costos inclosa l’amortització. 

3. Un acord de finançament de inversió amb dos suports: 

 

✓ Per part de l’Agencia de Residus, una aportació d’una subvenció per un import d’uns 

45.000.000 €, equivalent més o menys a la meitat de la inversió a realitzat. 
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✓ Un finançament bancari de 30.017.154,40 €, a 18 anys, amb un interès previst lineal i 

assegurat del 4%, prenen com a garantia els propis excedents que se generen 

gradualment amb el projecte. 

 

Amb tots aquests paràmetres l’objectiu que es pretén, no és només el pagament de la inversió 

a realitzar, sinó tindre uns excedents de tresoreria suficients per a l’any 18/20, es pugui afrontar 

les possibles noves inversions a realitzar, tant importants com les que ara s’estudien. 

 

9.3. HIPÒTESIS DE TREBALL 

INGRESSOS 
Els ingressos es prenen consolidats, és a dir sense tindre en compte l’ingrés del lloguer per la 

MANCOMUNITAT, ni la despesa per SIRUSA, i considerant només l’efecte del cost del IVA no 

deduïble per aquesta operació. 

 

Els ingressos es composen de tres components: 

✓ Gestió de residus segons activitat prevista i tarifa aprovada 

✓ Venda de energia 

✓ Via subvenció 

 

Els augments aplicables als ingressos, per la gestió de residus i venda d’energia és del 1,5% 

anual, llevat del primer any en que es produeix una tarifa especial per adequació a costos de 

24 € per tona. 

 

El cànon és segons el previst de 20,60€ per tona el primer any i 23,60€ per tona lineal els propers 

exercicis (es desconeix quina serà la evolució anual del meritat cànon). 

 

DESPESES 
Es composa de despeses de personal i despeses que denominarem d’explotació que es 

composen de despeses variables que depenen de l’activitat de la planta com són les despeses 

de operació i despeses fixes com, per exemple, estructura i especialment manteniment. 

 

Pel que fa a la despesa de manteniment s’ha fet una provisió lineal tots els anys. Aquesta 

provisió es destinarà a manteniment i reparacions en el moment que es necessiti, sense que 

això afecte a la tresoreria d’aquell exercici. 

 



  

29 

 

Per una altra banda i donat que el IVA suportat per SIRUSA és un cost, es te en compta com a 

despesa a efectes d’aquest estudi, prenen el 50% de tot l’IVA suportat previst per aquestes 

despeses (no despeses de personal). 

 

INVERSIÓ I AMORTITZACIÓ COMPTABLE 
Les actuacions s’ha estimat que es farien d’una forma esgraonada i segons el següent calendari 

estimatiu: 

Any 1    1.378.928,80 € 

Any 2    6.808.225,60 € 

Any 3    9.657.000,00 € 

Any 4    18.466.000,00 € 

Any 5   22.807.000,00 € 

Any 6   13.700.000,00 € 

Any 7     2.200.000,00 € 

Total inversió  75.017.154,40 € 

 

Només s’ha considerat l’amortització de la inversió d’aquest projecte i segons es va realitzant. 

S’ha previst una amortització lineal a 15 anys, llevat d’una part corresponen a despeses 

amortitzables els primers 5 anys. 

 

FINANÇAMENT PRÉSTEC 
El finançament es faria per certificacions d’obra i pels quatre primers exercicis fins arribar als 

30.017.154,40 €. A partir del any 5 i fins arribar al total de la inversió es faria amb recursos 

propis. 

 

El préstec tindria, a nivell del present estudi, un termini de devolució de 18 anys i un interès 

lineal assegurat del 4%, prenen com a garantia els propis excedents de la operació que es 

generen. 

 

FLUXOS DE TRESORERIA 
Determinat el cash flow per exercicis, es contemplarà la devolució del préstec i el pagament de 

les obres no finançades generant-se l’adient excedent. 

 

Els fluxos de tresoreria i el recull de totes les operacions que desenvoluparem en els propers 

punts es reflectiran finalment en els següents annexes: 
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ANNEX 1.-Fluxos tresoreria Projecte consolidat 

ANNEX 2.-Fluxos tresoreria projecte per MANCOMUNITAT 

ANNEX 3.-Fluxos tresoreria projecte per SIRUSA 

 

Inversió a realitzar i finançament 

 

ANY Inversió 
Finançament 

bancari 
Finançament recursos 

propis 

1 1.378.928,80 1.378.928,80 0,00 

2 6.808.225,60 6.808.225,60 0,00 

3 9.657.000,00 9.657.000,00 0,00 

4 18.466.000,00 12.173.000,00 6.293.000,00 

5 22.807.000,00   22.807.000,00 

6 13.700.000,00   13.700.000,00 

7 2.200.000,00   2.200.000,00 

  75.017.154,40 30.017.154,40 45.000.000,00 

 

El finançament amb mitjans propis es realitzaria des de l’any 4, una vegada consolidats els 

excedents dels primers exercicis assolits amb l’adequació de la quota i part de la recaptació del 

cànon de residus. 

 

Taules financeres, càlcul amortitzacions i interessos 

Els càlculs s’han realitzat suposant disposicions per certificacions d’obra, tenint en compte que 

el préstec te que estar totalment disposat en els quatre primers períodes del projecte i 

retornades totes les disposicions al 18 any del projecte. Així doncs resulta: 

 

 ANY Capital Disposició Amortització Interessos Quotes 

1 1.325.159,78 1.378.928,80 53.769,02 55.157,15 108.926,18 

2 8.133.385,38 6.808.225,60 343.216,84 325.335,42 668.552,26 

3 17.447.168,53 9.657.000,00 799.429,25 697.886,74 1.497.315,99 

4 28.820.739,29 12.173.000,00 1.439.339,43 1.152.829,57 2.592.169,00 

5 27.381.399,85   1.496.913,01 1.095.255,99 2.592.169,00 

6 25.884.486,84   1.556.789,53 1.035.379,47 2.592.169,00 

7 24.327.697,31   1.619.061,11 973.107,89 2.592.169,00 

8 22.708.636,20   1.683.823,56 908.345,45 2.592.169,00 

9 21.024.812,64   1.751.176,50 840.992,51 2.592.169,00 

10 19.273.636,14   1.821.223,56 770.945,45 2.592.169,00 

11 17.452.412,58   1.894.072,50 698.096,50 2.592.169,00 

12 15.558.340,08   1.969.835,40 622.333,60 2.592.169,00 
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13 13.588.504,68   2.048.628,82 543.540,19 2.592.169,00 

14 11.539.875,86   2.130.573,97 461.595,03 2.592.169,00 

15 9.409.301,89   2.215.796,93 376.372,08 2.592.169,00 

16 7.193.504,96   2.304.428,81 287.740,20 2.592.169,00 

17 4.889.076,15   2.396.605,96 195.563,05 2.592.169,00 

18 2.492.470,20   2.492.470,20 99.698,81 2.592.169,00 

    30.017.154,40 30.017.154,40 11.140.175,10 41.157.329,49 

L’interès aplicat ha estimat del 4% fixe per tots els exercicis. Les quotes (amortitzacions i 

interessos) són constants segons mètode de càlcul francès. Aquesta forma de càlcul és més 

lineal i afecta menys al finançament del projecte. 

 

Repercussió amortitzacions tècniques al compte d’explotació 

S’estima una vida útil de 15 anys per la inversió i 5 anys per les despeses que considerem 

amortitzables (projectes, etc.). Resultant la següent taula d’amortitzacions: 

 

 

 

 

ANY tram 1 tram2 tram3 tram 4 tram 5 tram 6 tram 7 Total AMORT 

1 275.785,76             275.785,76 

2 275.785,76 453.881,71           729.667,47 

3 275.785,76 453.881,71 643.800,00         1.373.467,47 

4 275.785,76 453.881,71 643.800,00 1.231.066,67       2.604.534,13 

5 275.785,76 453.881,71 643.800,00 1.231.066,67 1.520.466,67     4.125.000,80 

6   453.881,71 643.800,00 1.231.066,67 1.520.466,67 913.333,33   4.762.548,37 

7   453.881,71 643.800,00 1.231.066,67 1.520.466,67 913.333,33 146.666,67 4.909.215,04 

8   453.881,71 643.800,00 1.231.066,67 1.520.466,67 913.333,33 146.666,67 4.909.215,04 

9   453.881,71 643.800,00 1.231.066,67 1.520.466,67 913.333,33 146.666,67 4.909.215,04 

10   453.881,71 643.800,00 1.231.066,67 1.520.466,67 913.333,33 146.666,67 4.909.215,04 

11   453.881,71 643.800,00 1.231.066,67 1.520.466,67 913.333,33 146.666,67 4.909.215,04 

12   453.881,71 643.800,00 1.231.066,67 1.520.466,67 913.333,33 146.666,67 4.909.215,04 

13   453.881,71 643.800,00 1.231.066,67 1.520.466,67 913.333,33 146.666,67 4.909.215,04 

14   453.881,71 643.800,00 1.231.066,67 1.520.466,67 913.333,33 146.666,67 4.909.215,04 

15   453.881,71 643.800,00 1.231.066,67 1.520.466,67 913.333,33 146.666,67 4.909.215,04 

16   450.704,53 643.800,00 1.231.066,67 1.520.466,67 913.333,33 146.666,67 4.906.037,86 

17     639.293,40 1.231.066,67 1.520.466,67 913.333,33 146.666,67 4.450.826,73 

18       1.231.066,67 1.520.466,67 913.333,33 146.666,67 3.811.533,33 

19         1.520.466,67 913.333,33 146.666,67 2.580.466,67 

29           913.333,33 146.666,67 1.060.000,00 
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Previsió despeses personal 

Ates el Pla Director de recursos humans s’ha estimat que els tres primers exercicis les depeses 

de personal tindrien la següent evolució: 

 

 
 

Des de l’any quatre, la plantilla ja es considera estable i adequada a l’activitat i es realitzaran 

augments nivell de vida del 1,5% pels propers exercicis. 

 

També està prevista una partida de despesa personal exclusivament per la MANCOMUNITAT de 

150.000 €/any, per tal de dotar d’una infraestructura de personal a aquest organisme. 

 

Previsió despeses explotació 

Es consideraran els següents apartats: 

▪ Despeses variables.- Depenen de la activitat planta i bàsicament són les despeses que es 

denominen d’operació 

▪ Despeses fixes.- Són les despeses d’estructura, medi ambient, prevenció riscos laborals, 

administració, etc. 

▪ Despeses manteniment.- Provisió per grans reparacions 

▪ Despesa IVA no deduïble.- Correspondria al 50% de tot l’IVA de les despeses anteriors, 

considerant el caràcter especial de SIRUSA i el efecte de la seva prorrata. 

 

No es considera en aquest punt la despesa del lloguer de la MANCOMUNITAT, donat que se esta 

fent un consolidat de les dues societats propietària i explotadora. 

 

Es detalla per aquest estudi, la evolució dels costos els tres primers anys, donat que des del quart 

any les tones són constants i amb la mateixa estructura que el any 3. 

 

ANY 1 2 3 

Tones si 140.000 si 150.000 si 160.000 

Despeses variables    
Despeses operació 1.502.725,00 1.642.263,75 1.786.782,96 

€/tona 10,73 10,95 11,17 

    
Despeses fixes    
Departament qualitat, medi ambient 
i PRL 453.445,00 462.513,90 471.764,18 

€/ any Augment

ANY 1 2.537.500,00

ANY 2 2.745.937,50 208.437,50

ANY 3 2.958.290,00 212.352,50

total augments 420.790,00
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Despeses estructura 1.051.333,00 1.072.359,66 1.093.806,85 

 1.504.778,00 1.534.873,56 1.565.571,03 

    

DESPESES MANTENIMENT 2.447.850,00 2.496.807,00 2.546.743,14 

    

COST IVA NO DEDUÏBLE 572.812,07 595.764,15 619.405,20 

 6.028.165,07 6.269.708,46 6.518.502,33 

 

Per a les despeses s’ha estimat un creixement del 2%. 

 

Aquesta previsió inclou tant els manteniments, com les reparacions extraordinàries dintre del 

pla de grans reparacions. La previsió és lineal amb la finalitat que, en el moment de realitzar les 

reparacions, no s’afecti d’una manera sobtada les despeses d’explotació i per tant la repercussió 

de la tarifa. 

 

Lloguer planta i repercussió al projecte 

El lloguer a efectes de l’estudi s’ha separat amb lloguer planta actual i lloguer actualització 

rendes per noves inversions. Es calcula un preu de lloguer d’aproximadament un 7% del valor 

inversió. 

 

El valor de la planta presentarà la següent evolució: 

 

VALOR PLANTA INICIAL 12.552.495,71 12.552.495,71 

INVERSIÓ ANY 1 1.378.928,80 13.931.424,51 

INVERSIÓ ANY 2 6.808.225,60 20.739.650,11 

INVERSIÓ ANY 3 9.657.000,00 30.396.650,11 

INVERSIÓ ANY 4 18.466.000,00 48.862.650,11 

INVERSIÓ ANY 5 22.807.000,00 71.669.650,11 

INVERSIÓ ANY 6 13.700.000,00 85.369.650,11 

INVERSIÓ ANY 7 2.200.000,00 87.569.650,11 

 

Les rendes previstes per lloguer: 

 

Lloguer any Planta actual 

Actualització 
Rentes per noves 

inversions Total lloguer IVA 21% Cost 50% 

1 885.960 96.525 982.485 206.322 103.160,93 

2 903.679 584.563 1.488.242 312.531 156.265,41 

3 921.753 1.274.073 2.195.825 461.123 230.561,67 

4 940.188 2.592.545 3.532.733 741.874 370.936,95 
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5 958.992 4.220.965 5.179.956 1.087.791 543.895,42 

6 978.171 5.199.145 6.177.316 1.297.236 648.618,21 

7 997.735 5.356.225 6.353.960 1.334.332 667.165,77 

8 1.017.690 5.463.349 6.481.039 1.361.018 680.509,08 

9 1.038.043 5.572.616 6.610.660 1.388.239 694.119,26 

10 1.058.804 5.684.069 6.742.873 1.416.003 708.001,65 

11 1.079.980 5.797.750 6.877.730 1.444.323 722.161,68 

12 1.101.580 5.913.705 7.015.285 1.473.210 736.604,92 

13 1.123.612 6.031.979 7.155.591 1.502.674 751.337,01 

14 1.146.084 6.152.619 7.298.702 1.532.728 766.363,75 

15 1.169.005 6.275.671 7.444.676 1.563.382 781.691,03 

16 1.192.386 6.401.184 7.593.570 1.594.650 797.324,85 

17 1.216.233 6.529.208 7.745.441 1.626.543 813.271,35 

18 1.240.558 6.659.792 7.900.350 1.659.074 829.536,77 

19 1.265.369 6.792.988 8.058.357 1.692.255 846.127,51 

20 1.290.676 6.928.848 8.219.524 1.726.100 863.050,06 

 

On es pot veure que a l’any 7 el preu del lloguer és 6.353.960 € que suposa un 7,25% d’una planta 

que val 87.569.650,11 €. Des de l’any 8 el lloguer ja no te cap augment, salvant el propi augment 

del 2% d’actualitzacions. 

 

Donat que el projecte es presenta d’una forma consolidada, l’únic efecte en la seva totalitat és 

la despesa de l’IVA suportat no deduïble, que també s’ha considerat com a cost. 

 

Previsió activitat de la planta i evolució ingressos 

Així doncs, els ingressos presentarien la següent evolució: 

 

ANY 
Venda 

electricitat 
Gestió de 

residus Subvenció Total 

1 3.240.000,00 10.500.000,00 2.884.000,00 16.624.000,00 

2 3.288.600,00 11.418.750,00 3.540.000,00 18.247.350,00 

3 3.337.929,00 12.362.700,00 3.776.000,00 19.476.629,00 

4 3.387.997,94 12.548.140,50 3.776.000,00 19.712.138,44 

5 3.438.817,90 12.736.362,61 3.776.000,00 19.951.180,51 

6 3.490.400,17 12.927.408,05 3.776.000,00 20.193.808,22 

7 3.542.756,18 13.121.319,17 3.776.000,00 20.440.075,34 

8 3.595.897,52 13.318.138,95 3.776.000,00 20.690.036,47 

9 3.649.835,98 13.517.911,04 3.776.000,00 20.943.747,02 

10 3.704.583,52 13.720.679,70 3.776.000,00 21.201.263,23 

11 3.760.152,27 13.926.489,90 3.776.000,00 21.462.642,17 

12 3.816.554,56 14.135.387,25 3.776.000,00 21.727.941,81 

13 3.873.802,88 14.347.418,06 816.000,00 19.037.220,93 



  

35 

 

14 3.931.909,92 14.562.629,33   18.494.539,25 

15 3.990.888,57 14.781.068,77   18.771.957,34 

16 4.050.751,90 15.002.784,80   19.053.536,70 

17 4.111.513,17 15.227.826,57   19.339.339,75 

18 4.173.185,87 15.456.243,97   19.629.429,84 

19 4.235.783,66 15.688.087,63   19.923.871,29 

20 4.299.320,41 15.923.408,94   20.222.729,36 

 

Aquests ingressos permeten cobrir les despeses i a la vegada genera excedents de tresoreria 

per finançar part de les inversions tant actuals com futures. 

Previsió evolució tarifes 

Així doncs s’ha previst un augment de la tarifa, ja en el primer exercici, que permetrà fer realista 

la projecció que ara es presenta. 

 

 
TARIFA CÀNON 

TARIFA + 
CÀNON AUGMENT % 

0 51,00 20,60 71,60   
1 75,00 20,60 95,60 24,00 33,52% 

2 76,13 23,60 99,73 4,13 4,31% 

3 77,27 23,60 100,87 1,14 1,15% 

4 78,43 23,60 102,03 1,16 1,15% 

5 79,60 23,60 103,20 1,18 1,15% 

6 80,80 23,60 104,40 1,19 1,16% 

7 82,01 23,60 105,61 1,21 1,16% 

8 83,24 23,60 106,84 1,23 1,16% 

9 84,49 23,60 108,09 1,25 1,17% 

10 85,75 23,60 109,35 1,27 1,17% 

11 87,04 23,60 110,64 1,29 1,18% 

12 88,35 23,60 111,95 1,31 1,18% 

13 89,67 23,60 113,27 1,33 1,18% 

14 91,02 23,60 114,62 1,35 1,19% 

15 92,38 23,60 115,98 1,37 1,19% 

16 93,77 23,60 117,37 1,39 1,19% 

17 95,17 23,60 118,77 1,41 1,20% 

18 96,60 23,60 120,20 1,43 1,20% 

19 98,05 23,60 121,65 1,45 1,21% 

20 99,52 23,60 123,12 1,47 1,21% 

 

 

 



  

36 

 

QUADRES DE FLUXOS DE TRESORERIA: MANCOMUNITAT + SIRUSA 

Així doncs al finalitzar el projecte quedarien 78.355.657,19 € a MANCOMUNITAT i 1.194.785,67 

€ a SIRUSA, i cap dèficit acumulat negatiu. 

 

ANY/FLUXOS MANCOMUNITAT SIRUSA MANC.+SIRUSA 

1 3.687.558,84 4.088.688,99 7.776.247,83 

2 7.976.548,61 8.135.885,59 16.112.434,20 

3 12.379.651,03 11.933.335,19 24.312.986,21 

4 10.731.093,81 14.329.058,53 25.060.152,35 

5 -5.784.961,05 14.980.785,74 9.195.824,69 

6 -12.197.384,51 14.607.243,54 2.409.859,03 

7 -6.933.900,24 14.115.948,44 7.182.048,20 

8 655.920,15 13.562.291,15 14.218.211,30 

9 8.374.610,83 12.944.082,45 21.318.693,28 

10 16.224.756,70 12.259.073,69 28.483.830,39 

11 24.208.994,45 11.504.955,31 35.713.949,76 

12 32.330.013,57 10.679.355,39 43.009.368,97 

13 37.630.557,42 9.779.838,15 47.410.395,57 

14 42.257.424,31 8.803.902,39 51.061.326,69 

15 47.029.468,57 7.748.979,92 54.778.448,49 

16 51.949.601,74 6.612.433,96 58.562.035,70 

17 57.020.793,63 5.391.557,50 62.412.351,13 

18 62.246.073,54 4.083.571,60 66.329.645,13 

19 70.220.700,44 2.685.623,65 72.906.324,09 

20 78.355.657,19 1.194.785,67 79.550.442,86 
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9.4. ANNEX 1.-Fluxos tresoreria Projecte consolidat 

  



ESCENARI

SUBVENCIO CANON 45.000.000,00

FINANÇAMENT PRESTEC 30.017.154,40

augments
adequacio tarifa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TARIFA NORMAL 51,00 75,00 76,13 77,27 78,43 79,60 80,80 82,01 83,24 84,49 85,75 87,04 88,35 89,67 91,02 92,38 93,77 95,17 96,60 98,05

TARIFA EXTRA 24,00 1,13 1,14 1,16 1,18 1,19 1,21 1,23 1,25 1,27 1,29 1,31 1,33 1,35 1,37 1,39 1,41 1,43 1,45 1,47

75,00 76,13 77,27 78,43 79,60 80,80 82,01 83,24 84,49 85,75 87,04 88,35 89,67 91,02 92,38 93,77 95,17 96,60 98,05 99,52

Cesio canon resta 20,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6

tm 140.000,00 150.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INGRESSOS 16.624.000 18.247.350 19.476.629 19.712.138 19.951.181 20.193.808 20.440.075 20.690.036 20.943.747 21.201.263 21.462.642 21.727.942 19.037.221 18.494.539 18.771.957 19.053.537 19.339.340 19.629.430 19.923.871 20.222.729

Venda electricitat 1,5% 3.240.000 3.288.600 3.337.929 3.387.998 3.438.818 3.490.400 3.542.756 3.595.898 3.649.836 3.704.584 3.760.152 3.816.555 3.873.803 3.931.910 3.990.889 4.050.752 4.111.513 4.173.186 4.235.784 4.299.320
Gestió de residus taula 10.500.000 11.418.750 12.362.700 12.548.141 12.736.363 12.927.408 13.121.319 13.318.139 13.517.911 13.720.680 13.926.490 14.135.387 14.347.418 14.562.629 14.781.069 15.002.785 15.227.827 15.456.244 15.688.088 15.923.409

Cessio Cannon resta taula 2.884.000 3.540.000 3.776.000 3.776.000 3.776.000 3.776.000 3.776.000 3.776.000 3.776.000 3.776.000 3.776.000 3.776.000 816.000 45.000.000

Increments anuals

DESPESES 8.818.826 9.323.411 9.860.369 10.162.227 10.499.587 10.771.686 10.960.639 11.147.475 11.337.725 11.531.452 11.728.724 11.929.607 12.134.171 12.342.487 12.554.624 12.770.658 12.990.662 13.214.711 13.442.884 13.675.259

Personal (increment % anual) 1,0% 2.537.500,00 2.745.937,50 2.958.290,00 2.987.872,90 3.017.751,63 3.047.929,15 3.078.408,44 3.109.192,52 3.140.284,45 3.171.687,29 3.203.404,16 3.235.438,21 3.267.792,59 3.300.470,51 3.333.475,22 3.366.809,97 3.400.478,07 3.434.482,85 3.468.827,68 3.503.515,96

Despeses explotacio (increment anual) 2,0% 6.028.165,07 6.269.708,46 6.518.502,33 6.648.872,38 6.781.849,82 6.917.486,82 7.055.836,56 7.196.953,29 7.340.892,35 7.487.710,20 7.637.464,41 7.790.213,69 7.946.017,97 8.104.938,33 8.267.037,09 8.432.377,83 8.601.025,39 8.773.045,90 8.948.506,82 9.127.476,95

personal per  gestio mancomunitat 1,0% 150.000,00 151.500,00 153.015,00 154.545,15 156.090,60 157.651,51 159.228,02 160.820,30 162.428,51 164.052,79 165.693,32 167.350,25 169.023,75 170.713,99 172.421,13 174.145,34 175.886,80 177.645,66 179.422,12 181.216,34

cost mitad  iva lloguer 103.160,93 156.265,41 230.561,67 370.936,95 543.895,42 648.618,21 667.165,77 680.509,08 694.119,26 708.001,65 722.161,68 736.604,92 751.337,01 766.363,75 781.691,03 797.324,85 813.271,35 829.536,77 846.127,51 863.050,06

RESULTAT ABANS AMORT.,INT, IMP 7.805.174 8.923.939 9.616.260 9.549.911 9.451.593 9.422.123 9.479.437 9.542.561 9.606.022 9.669.811 9.733.919 9.798.335 6.903.050 6.152.053 6.217.333 6.282.879 6.348.678 6.414.719 6.480.987 6.547.470

AMORTITZACIÓ 275.785,76 729.667,47 1.373.467,47 2.604.534,13 4.125.000,80 4.762.548,37 4.909.215,04 4.909.215,04 4.909.215,04 4.909.215,04 4.909.215,04 4.909.215,04 4.909.215,04 4.909.215,04 4.909.215,04 4.906.037,86 4.450.826,73 3.811.533,33 2.580.466,67 1.060.000,00

RESULTAT ABANS INT, IMP 7.529.388 8.194.271 8.242.793 6.945.377 5.326.592 4.659.574 4.570.222 4.633.346 4.696.807 4.760.596 4.824.704 4.889.120 1.993.835 1.242.838 1.308.118 1.376.841 1.897.851 2.603.185 3.900.520 5.487.470

INGRES FINANCER

COST FINANCER 55.157,15 325.335,42 697.886,74 1.152.829,57 1.095.255,99 1.035.379,47 973.107,89 908.345,45 840.992,51 770.945,45 698.096,50 622.333,60 543.540,19 461.595,03 376.372,08 287.740,20 195.563,05 99.698,81 0,00 0,00 11.140.175,10

RESULTAT ACTIVITATS ORDINARIES 7.474.231 7.868.936 7.544.906 5.792.547 4.231.336 3.624.195 3.597.114 3.725.001 3.855.815 3.989.651 4.126.607 4.266.786 1.450.294 781.243 931.746 1.089.101 1.702.288 2.503.487 3.900.520 5.487.470

Ingressos extraordinaris

Despeses extraordinaries

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 7.474.231 7.868.936 7.544.906 5.792.547 4.231.336 3.624.195 3.597.114 3.725.001 3.855.815 3.989.651 4.126.607 4.266.786 1.450.294 781.243 931.746 1.089.101 1.702.288 2.503.487 3.900.520 5.487.470

Impost de societats

RESULTAT DE L'EXERCICI 7474231,096 7868935,743 7544905,794 5792547,353 4231336,239 3624194,692 3597113,627 3725000,791 3855814,905 3989650,808 4126607,061 4266786,097 1450294,383 781242,5871 931745,7479 1089100,636 1702288,362 2503486,513 3900520,496 5487470,048

euros/tona 75,0 76,1 77,3 78,4 79,6 80,8 82,0 83,2 84,5 85,8 87,0 88,3 89,7 91,0 92,4 93,8 95,2 96,6 98,1 99,5

TONES 140.000,00 150.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

CASH FLOW 7.750.016,86 8.598.603,21 8.918.373,26 8.397.081,49 8.356.337,04 8.386.743,07 8.506.328,67 8.634.215,83 8.765.029,94 8.898.865,85 9.035.822,10 9.176.001,14 6.359.509,42 5.690.457,63 5.840.960,79 5.995.138,50 6.153.115,10 6.315.019,85 6.480.987,16 6.547.470,05

DEVOLUCIO PRESTEC 53.769,02 343.216,84 799.429,25 1.439.339,43 1.496.913,01 1.556.789,53 1.619.061,11 1.683.823,56 1.751.176,50 1.821.223,56 1.894.072,50 1.969.835,40 2.048.628,82 2.130.573,97 2.215.796,93 2.304.428,81 2.396.605,96 2.492.470,20 0,00 0,00 30.017.154,40

PAGAMENT OBRES NO FINANÇADES 0,00 0,00 0,00 6.293.000,00 22.807.000,00 13.700.000,00 2.200.000,00 45.000.000,00

EXCEDENT PER EXERCICI 7.696.247,83 8.255.386,37 8.118.944,01 664.742,05 -15.947.575,97 -6.870.046,47 4.687.267,55 6.950.392,27 7.013.853,45 7.077.642,29 7.141.749,60 7.206.165,74 4.310.880,61 3.559.883,66 3.625.163,86 3.690.709,69 3.756.509,14 3.822.549,65 6.480.987,16 6.547.470,05

EXCEDENT ACUMULAT 15.951.634,20 24.070.578,21 24.735.320,27 8.787.744,29 1.917.697,83 6.604.965,38 13.555.357,66 20.569.211,10 27.646.853,39 34.788.602,99 41.994.768,73 46.305.649,33 49.865.532,99 53.490.696,85 57.181.406,54 60.937.915,68 64.760.465,33 71.241.452,49 77.788.922,54

Personal (increment % anual) 2.900.000,00 2.929.000,00 2.958.290,00

Despeses operació (increment anual) 9.647.980,20 9.840.939,80 10.037.758,60

Ratio personal per tm 18,13 18,31 18,49

ratio despeses operacio per tm 60,30 61,51 62,74
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9.5. ANNEX 2.-Fluxos tresoreria projecte per MANCOMUNITAT 

  



NOMES MANCOMUNITAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INGRESSOS 3.866.485 5.028.242 5.971.825 7.308.733 8.955.956 9.953.316 10.129.960 10.257.039 10.386.660 10.518.873 10.653.730 10.791.285 7.971.591 7.298.702 7.444.676 7.593.570 7.745.441 7.900.350 8.058.357 8.219.524

LLOGUER ANTERIOR 2,0% 885.960 903.679 921.753 940.188 958.992 978.171 997.735 1.017.690 1.038.043 1.058.804 1.079.980 1.101.580 1.123.612 1.146.084 1.169.005 1.192.386 1.216.233 1.240.558 1.265.369 1.290.676

NOU LLOGUER 2,0% 96.525 584.563 1.274.073 2.592.545 4.220.965 5.199.145 5.356.225 5.463.349 5.572.616 5.684.069 5.797.750 5.913.705 6.031.979 6.152.619 6.275.671 6.401.184 6.529.208 6.659.792 6.792.988 6.928.848

CANNON 2.884.000 3.540.000 3.776.000 3.776.000 3.776.000 3.776.000 3.776.000 3.776.000 3.776.000 3.776.000 3.776.000 3.776.000 816.000
Gestió de residus

Increments anuals

DESPESES 150.000 151.500 153.015 154.545 156.091 157.652 159.228 160.820 162.429 164.053 165.693 167.350 169.024 170.714 172.421 174.145 175.887 177.646 179.422 181.216

Personal (increment % anual) 1,0% 150.000,00 151.500,00 153.015,00 154.545,15 156.090,60 157.651,51 159.228,02 160.820,30 162.428,51 164.052,79 165.693,32 167.350,25 169.023,75 170.713,99 172.421,13 174.145,34 175.886,80 177.645,66 179.422,12 181.216,34

Despeses operació (increment anual) 2,0%

RESULTAT ABANS AMORT.,INT, IMP 3.716.485 4.876.742 5.818.810 7.154.188 8.799.866 9.795.665 9.970.732 10.096.219 10.224.231 10.354.820 10.488.037 10.623.935 7.802.567 7.127.988 7.272.255 7.419.425 7.569.555 7.722.705 7.878.935 8.038.308

AMORTITZACIÓ 275.785,76 729.667,47 1.373.467,47 2.604.534,13 4.125.000,80 4.762.548,37 4.909.215,04 4.909.215,04 4.909.215,04 4.909.215,04 4.909.215,04 4.909.215,04 4.909.215,04 4.909.215,04 4.909.215,04 4.906.037,86 4.450.826,73 3.811.533,33 2.580.466,67 1.060.000,00

RESULTAT ABANS INT, IMP 3.440.699 4.147.075 4.445.343 4.549.654 4.674.865 5.033.116 5.061.517 5.187.004 5.315.016 5.445.605 5.578.822 5.714.720 2.893.352 2.218.773 2.363.040 2.513.387 3.118.728 3.911.171 5.298.468 6.978.308

INGRES FINANCER

COST FINANCER 55.157,15 325.335,42 697.886,74 1.152.829,57 1.095.255,99 1.035.379,47 973.107,89 908.345,45 840.992,51 770.945,45 698.096,50 622.333,60 543.540,19 461.595,03 376.372,08 287.740,20 195.563,05 99.698,81 0,00 0,00 11.140.175,10

RESULTAT ACTIVITATS ORDINARIES 3.385.542 3.821.739 3.747.456 3.396.824 3.579.609 3.997.737 4.088.409 4.278.658 4.474.024 4.674.660 4.880.725 5.092.386 2.349.812 1.757.178 1.986.668 2.225.647 2.923.165 3.811.472 5.298.468 6.978.308

Ingressos extraordinaris

Despeses extraordinaries

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 3.385.542 3.821.739 3.747.456 3.396.824 3.579.609 3.997.737 4.088.409 4.278.658 4.474.024 4.674.660 4.880.725 5.092.386 2.349.812 1.757.178 1.986.668 2.225.647 2.923.165 3.811.472 5.298.468 6.978.308

Impost de societats

RESULTAT DE L'EXERCICI 3.385.542,10 3.821.739,14 3.747.456,20 3.396.824,01 3.579.609,03 3.997.736,90 4.088.408,73 4.278.658,08 4.474.023,60 4.674.659,57 4.880.725,44 5.092.386,01 2.349.811,62 1.757.178,35 1.986.668,22 2.225.646,59 2.923.164,82 3.811.472,42 5.298.468,44 6.978.308,03

euros/tona

TONES

CASH FLOW 3.661.327,86 4.551.406,61 5.120.923,67 6.001.358,14 7.704.609,83 8.760.285,27 8.997.623,77 9.187.873,12 9.383.238,64 9.583.874,61 9.789.940,48 10.001.601,05 7.259.026,66 6.666.393,39 6.895.883,26 7.131.684,45 7.373.991,55 7.623.005,75 7.878.935,11 8.038.308,03

DEVOLUCIO PRESTEC 53.769,02 343.216,84 799.429,25 1.439.339,43 1.496.913,01 1.556.789,53 1.619.061,11 1.683.823,56 1.751.176,50 1.821.223,56 1.894.072,50 1.969.835,40 2.048.628,82 2.130.573,97 2.215.796,93 2.304.428,81 2.396.605,96 2.492.470,20 0,00 0,00 30.017.154,40

PAGAMENT OBRES NO FINANÇADES 0,00 0,00 0,00 6.293.000,00 22.807.000,00 13.700.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

EXCEDENT PER EXERCICI 3.607.558,84 4.208.189,77 4.321.494,42 -1.730.981,29 -16.599.303,19 -6.496.504,26 5.178.562,65 7.504.049,57 7.632.062,14 7.762.651,05 7.895.867,98 8.031.765,65 5.210.397,85 4.535.819,42 4.680.086,33 4.827.255,65 4.977.385,60 5.130.535,56 7.878.935,11 8.038.308,03

EXCEDENT ACUMULAT 7.815.748,61 12.137.243,03 10.406.261,73 -6.193.041,45 -12.689.545,71 -7.510.983,06 -6.933,49 7.625.128,65 15.387.779,70 23.283.647,68 31.315.413,33 36.525.811,18 41.061.630,60 45.741.716,93 50.568.972,58 55.546.358,17 60.676.893,73 68.555.828,84 76.594.136,87

superavit

NOTA:

La repercusio del nou lloguer se ha considerat segons  la obra efectuada per cada exercici, calculan un 7% i corregit amb el efecte de la subvencio de capital per la cessio del canon

El ingres del lloguer es neutre amb consolitat, nomes afecta la part del IVA no deduible  per la nova repercusio del lloguer

CALDRIA ESTUDIAR ESPECIALMENT ALS ULTIMS EXERCICIS EL LLOGUER QUE ES CARREGA PER NO PRODUIR MES PERDUES A SIRUSA
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9.6. ANNEX 3.-Fluxos tresoreria projecte per SIRUSA 

  



NOMES SIRUSA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TARIFA NORMAL 51,00 75,00 76,13 77,27 78,43 79,60 80,80 82,01 83,24 84,49 85,75 87,04 88,35 89,67 91,02 92,38 93,77 95,17 96,60 98,05

TARIFA EXTRA 24,00 1,13 1,14 1,16 1,18 1,19 1,21 1,23 1,25 1,27 1,29 1,31 1,33 1,35 1,37 1,39 1,41 1,43 1,45 1,47

CANON   CESSIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75,00 76,13 77,27 78,43 79,60 80,80 82,01 83,24 84,49 85,75 87,04 88,35 89,67 91,02 92,38 93,77 95,17 96,60 98,05 99,52

CANNON 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INGRESSOS 13.740.000 14.707.350 15.700.629 15.936.138 16.175.181 16.417.808 16.664.075 16.914.036 17.167.747 17.425.263 17.686.642 17.951.942 18.221.221 18.494.539 18.771.957 19.053.537 19.339.340 19.629.430 19.923.871 20.222.729

Venda electricitat 1,5% 3.240.000 3.288.600 3.337.929 3.387.998 3.438.818 3.490.400 3.542.756 3.595.898 3.649.836 3.704.584 3.760.152 3.816.555 3.873.803 3.931.910 3.990.889 4.050.752 4.111.513 4.173.186 4.235.784 4.299.320

Gestió de residus 10.500.000 11.418.750 12.362.700 12.548.141 12.736.363 12.927.408 13.121.319 13.318.139 13.517.911 13.720.680 13.926.490 14.135.387 14.347.418 14.562.629 14.781.069 15.002.785 15.227.827 15.456.244 15.688.088 15.923.409

Increments anuals

DESPESES 9.651.311 10.660.153 11.903.179 13.540.415 15.523.453 16.791.350 17.155.370 17.467.694 17.785.956 18.110.272 18.440.761 18.777.542 19.120.738 19.470.475 19.826.880 20.190.083 20.560.216 20.937.416 21.321.819 21.713.567

Personal (increment % anual) 0,01 2.537.500,00 2.745.937,50 2.958.290,00 2.987.872,90 3.017.751,63 3.047.929,15 3.078.408,44 3.109.192,52 3.140.284,45 3.171.687,29 3.203.404,16 3.235.438,21 3.267.792,59 3.300.470,51 3.333.475,22 3.366.809,97 3.400.478,07 3.434.482,85 3.468.827,68 3.503.515,96

Despeses operació (increment anual) 0,02 6.028.165,07 6.269.708,46 6.518.502,33 6.648.872,38 6.781.849,82 6.917.486,82 7.055.836,56 7.196.953,29 7.340.892,35 7.487.710,20 7.637.464,41 7.790.213,69 7.946.017,97 8.104.938,33 8.267.037,09 8.432.377,83 8.601.025,39 8.773.045,90 8.948.506,82 9.127.476,95

antic lloguer 885.960,00 903.679,20 921.752,78 940.187,84 958.991,60 978.171,43 997.734,86 1.017.689,55 1.038.043,35 1.058.804,21 1.079.980,30 1.101.579,90 1.123.611,50 1.146.083,73 1.169.005,40 1.192.385,51 1.216.233,22 1.240.557,89 1.265.369,05 1.290.676,43

nou lloguer 96.525,02 584.562,82 1.274.072,62 2.592.545,02 4.220.964,82 5.199.144,82 5.356.224,82 5.463.349,32 5.572.616,31 5.684.068,63 5.797.750,01 5.913.705,01 6.031.979,11 6.152.618,69 6.275.671,06 6.401.184,48 6.529.208,17 6.659.792,34 6.792.988,18 6.928.847,95

50%  Cost IVA Lloguer 103.160,93 156.265,41 230.561,67 370.936,95 543.895,42 648.618,21 667.165,77 680.509,08 694.119,26 708.001,65 722.161,68 736.604,92 751.337,01 766.363,75 781.691,03 797.324,85 813.271,35 829.536,77 846.127,51 863.050,06 12.710.703,28

RESULTAT ABANS AMORT.,INT, IMP 4.088.689 4.047.197 3.797.450 2.395.723 651.727 -373.542 -491.295 -553.657 -618.209 -685.009 -754.118 -825.600 -899.517 -975.936 -1.054.922 -1.136.546 -1.220.876 -1.307.986 -1.397.948 -1.490.838

AMORTITZACIÓ

RESULTAT ABANS INT, IMP 4.088.689 4.047.197 3.797.450 2.395.723 651.727 -373.542 -491.295 -553.657 -618.209 -685.009 -754.118 -825.600 -899.517 -975.936 -1.054.922 -1.136.546 -1.220.876 -1.307.986 -1.397.948 -1.490.838

INGRES FINANCER

COST FINANCER

RESULTAT ACTIVITATS ORDINARIES 4.088.689 4.047.197 3.797.450 2.395.723 651.727 -373.542 -491.295 -553.657 -618.209 -685.009 -754.118 -825.600 -899.517 -975.936 -1.054.922 -1.136.546 -1.220.876 -1.307.986 -1.397.948 -1.490.838

Ingressos extraordinaris

Despeses extraordinaries

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 4.088.689 4.047.197 3.797.450 2.395.723 651.727 -373.542 -491.295 -553.657 -618.209 -685.009 -754.118 -825.600 -899.517 -975.936 -1.054.922 -1.136.546 -1.220.876 -1.307.986 -1.397.948 -1.490.838

Impost de societats

RESULTAT DE L'EXERCICI 4.088.688,99 4.047.196,60 3.797.449,59 2.395.723,34 651.727,21 -373.542,21 -491.295,10 -553.657,29 -618.208,70 -685.008,76 -754.118,38 -825.599,92 -899.517,24 -975.935,76 -1.054.922,47 -1.136.545,96 -1.220.876,46 -1.307.985,91 -1.397.947,94 -1.490.837,98

euros/tona 75,0 76,1 77,3 78,4 79,6 80,8 82,0 83,2 84,5 85,8 87,0 88,3 89,7 91,0 92,4 93,8 95,2 96,6 98,1 99,5

TONES 140.000,00 150.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

CASH FLOW 4.088.688,99 4.047.196,60 3.797.449,59 2.395.723,34 651.727,21 -373.542,21 -491.295,10 -553.657,29 -618.208,70 -685.008,76 -754.118,38 -825.599,92 -899.517,24 -975.935,76 -1.054.922,47 -1.136.545,96 -1.220.876,46 -1.307.985,91 -1.397.947,94 -1.490.837,98

DEVOLUCIO PRESTEC

EXCEDENT PER EXERCICI 4.088.688,99 4.047.196,60 3.797.449,59 2.395.723,34 651.727,21 -373.542,21 -491.295,10 -553.657,29 -618.208,70 -685.008,76 -754.118,38 -825.599,92 -899.517,24 -975.935,76 -1.054.922,47 -1.136.545,96 -1.220.876,46 -1.307.985,91 -1.397.947,94 -1.490.837,98

EXCEDENT ACUMULAT 8.135.885,59 11.933.335,19 14.329.058,53 14.980.785,74 14.607.243,54 14.115.948,44 13.562.291,15 12.944.082,45 12.259.073,69 11.504.955,31 10.679.355,39 9.779.838,15 8.803.902,39 7.748.979,92 6.612.433,96 5.391.557,50 4.083.571,60 2.685.623,65 1.194.785,67
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10. ANNEX 4: DEFINICIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS 

10.1. Adaptació de la Planta als canvis quantitatius i qualitatius en els fluxos de residus 

Conjunt Forn-caldera 

Escenari actual 

La PVE actual està formada per dues línies d’incineració, cadascuna amb un disseny original de: 

✓ Capacitat mecànica: 9,6 t/h residu  

✓ PCI de 7.536 KJ/Kg (1.800 Kcal/Kg) 

 

Com hem indicat, del disseny de finals dels anys 90 a avui hi ha una gran diferencia. 

Malgrat això la planta presenta disponibilitats de servei superiors al 92% anuals. 

Escenari futur – Diagrama de combustió 

El nou Pla Director, d’acord amb la estratègia de gestió de residus en aplicació a Catalunya, 

preveu que a la PVE es tractarà majoritàriament la fracció rebuig procedent de plantes de 

pretractament. 

El fet que en aquest pretractament tingui lloc una separació de materials i amb una reducció 

de la humitat, fa preveure uns valors de PCI del residu que poden estar al voltant dels 15.000 

KJ/Kg per la part alta i dels 8.800 KJ/Kg per la part baixa. 

Tenint en compta aquestes previsions, el Diagrama de Combustió esperat és el següent: 
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El fet de tractar residus amb un PCI més alt te els següents efectes sobre el funcionament del 

forn-caldera: 

- Increment del cabal de gasos de combustió neutre o estequiomètrica. 
- Increment en la capacitat de producció de vapor 

Seqüència de les actuacions 

L’adaptació de cadascuna de les línies existents als nous requeriments implicaria tenir la línia 

aturada durant un període mínim de 15 mesos, la qual cosa significaria que la capacitat de 

tractament de la Planta es veuria reduïda a la meitat durant un període estimat d’uns 30 mesos. 

Durant aquest període l’excedent de residu s’hauria de depositar en un abocador amb el 

conseqüent problema mediambiental i el cost addicional. 

Per tal d’evitar aquesta disminució en la capacitat de tractament de la Planta, s’ha previst 

construir un conjunt forn-caldera complert a l’espai disponible, annex i paral·lel a les línies 

existents, reservat inicialment per construir-hi una tercera línia. 
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Un cop finalitzat, el nou conjunt forn-caldera es connectaria al sistema de depuració de gasos 

actual en substitució d’una de les línies existents que quedaria fora de servei per ser sotmesa 

a les modificacions necessàries per adaptar-la a la nova capacitat i poder calorífic. 

D’aquesta manera sempre hi haurien dos línies d’incineració en funcionament. Un cop 

finalitzada la remodelació d’aquesta segona línia, es connectaria al sistema de depuració de 

gasos actual en substitució de l’altra línia existent que quedaria fora de servei. 

Aquesta actuació no implicaria canvi en l’AAI ates, entre d’altres aspectes, que no hi hauria 

increment de tractament de tones a valorització energètica. 

Per tal d’alliberar espai per a la construcció de les noves calderes es desmantellaran els 

electrofiltres que actualment estan en desús. 

Mentre no s’instal·li el nou reactor catalític per la reducció del NOx, es mantindrà l’actual 

tecnologia SNCR (sistema no catalític) amb injecció d’amoníac diluït a la zona radiant de la 

caldera, fent les modificacions que es considerin necessàries per tal d’adaptar-lo a les noves 

condicions de combustió. 

La utilització d’un sistema de control de combustió modern, implementant les millors Tècniques 

Disponibles, tant en el nou forn-caldera com en el forn-caldera modificat, permetrà reduir 

l’excés d’aire de combustió, i així serà possible incinerar un residu amb un PCI superior que 
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l’actual, sense sobrepassar el cabal màxim de gasos de combustió admès pel sistema actual de 

depuració de gasos. 

La modernització del sistema de control de combustió també repercutirà en una producció més 

estable de vapor, una millor qualitat d’escòries i uns valors més baixos d’emissions. 

La substitució de la caldera afectarà també al sistema de recollida i transport de cendres volants 

que es substituirà en la seva totalitat. Les noves calderes es connectaran al sistema actual de 

depuració de gasos, en el mateix punt on ara estan connectades. 

Canvi en les condicions del vapor generat 

Actualment, les calderes de la Planta generen un vapor a 37 barg i 360ºC, condicions molt 

conservadores per fer front a la corrosió, però molt poc adequades pel que fa a la eficiència 

energètica de la Planta. 

Tal com s’explica més endavant, les noves calderes es dissenyaran per generar vapor a una 

pressió de 44 barg i una temperatura de 400ºC. Aquesta mesura, junt amb la construcció d’un 

sistema d’aigua-vapor dissenyat per ser més eficient que l’actual, pretén adequar la Planta als 

nous requisits d’eficiència energètica proposats pel BREF. 

Dimensionat bàsic del conjunt Forn-Caldera 

Els següents paràmetres de funcionament correspondrien a cadascun dels forn-caldera objecte 

d’aquesta modificació, es a dir tant per el forn-caldera nou com pel forn caldera modificat. 

 

Paràmetre Unitat Valor 

Combustió (punt LP1 del Diagrama de Combustió)   

 Cabal de residus t/h 10,00 

 Poder Calorífic Inferior (PCI) KJ/Kg 11.765 

  Kcal/Kg 2.800 

 Cabal gasos de combustió Nm3/h 65.190 

   

Energia total introduïda al forn MW 33,68 

Energia transferida a la caldera MW 27,31 

   

Generació de vapor   

 Pressió vapor sortida caldera barg 44 

 Temperatura vapor sortida caldera ºC 400 

 Cabal vapor generat kg/h 37.000 
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Sistema de reducció de NOx 

Tot i que, a curt termini, està previst la instal·lació d’un sistema de reducció de emissions de 

NOx del tipus catalític (SCR), tant el nou Forn-Caldera com el Forn-Caldera modificat, tindran 

incorporat un sistema de reducció de NOx del tipus No Catalític (SNCR) amb injecció d’amoníac 

diluït com a reactiu, similar al instal·lat a les calderes actuals, però adaptat a la nova geometria 

de les noves calderes. 

Substitució dels ventiladors de tir 

El progressiu increment del PCI del residu i les necessitats de la combustió ha portat al límit la 

capacitat dels ventiladors de tir actuals. 

Davant d’aquesta situació i en previsió de les noves exigències (tractament de fracció rebuig, 

amb un PCI més alt que l’actual i instal·lació a curt termini d’un sistema SCR de reducció de NOx, 

amb el conseqüent increment de pèrdua de càrrega al circuit de gasos de combustió), s’ha 

previst la substitució dels dos ventiladors de tir per uns altres dimensionats pel nou escenari. 

Les condicions normals d’operació (punt LP1 del diagrama de combustió) dels nous ventiladors 

de tir són les següents. 

 

Paràmetre Unitat Valor 

Combustió (punt LP1 del Diagrama de Combustió)   

 Cabal d’aspiració Nm3/h 67.608 

 Cabal màssic de gasos Kg/h 83.834 

 Temperatura d’entrada de gasos al ventilador ºC 150 

 Pressió en el forn mbar -1,00 

 Pressió a l’aspiració mbar 51,50 

 

Modificació de la geometria del fossar 

Geometria actual 

Les mides actuals del fossar de residus són: 

- Amplada interior ...................................................................................................................... 9,0 m 
- Llargada interior  .................................................................................................................. 29,75 m 
- Fondària (des del nivell la plataforma de descarrega)  ......................................................... 11,0 m 

amb aquestes mides, el volum real del fossar, a nivell hidràulic, és de 2.945 m3. 
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Actuacions previstes 

L’objectiu perseguit amb la modificació de la geometria del fossar és doble: 

- El primer objectiu és incrementar el volum útil disponible del fossar. Això facilitarà les 
maniobres d’homogeneïtzació del residu, a la vegada que permetrà disposa d’un volum per 
a que el residu reposi (24-36 h) abans de ser introduït al forn. Tant la homogeneïtzació com 
el repòs previ són aspectes de gran importància per la estabilitat i qualitat de la combustió. 

- El segon objectiu és adaptar la geometria del fossar a la posició de la tremuja d’alimentació 
del nou forn. 

La modificació del fossar consistirà en ampliar el volum útil del fossar, eliminant el depòsit 

d’aigua construït al seu interior, en un dels seus extrems. 

Amb aquesta modificació les noves mides del fossar seran: 

- Amplada interior ........................................................................................................ 9,0 m 
- Llargada interior  ...................................................................................................... 34,0 m 
- Fondària (des del nivell la plataforma de descarrega)  ........................................... 11,0 m 

El nou volum hidràulic resultant serà de 3.366 m3. En cas que calgués, el residu es podria apilar 

contra la paret del fossar, incrementant-se la capacitat d’emmagatzemament fins a 3.917 m3. 

 

PERFIL D’EMPLENAT DEL FOSSAR 

 

 
 

Tolves (+17,4)

Plataforma 
descàrrega 

9 m

11 m 

3,6 m

Fossar

50º

3 m

(+5,5)
Apilat

3 m3 m

Cota +/- 0,00
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Ampliació de la zona de maniobra de la Plataforma de Descàrrega 

La plataforma de descàrrega actual és una nau tancada de 20 x 34 m que, junt amb el vial 

d’accés, s’han demostrat adequades per l’accés i maniobra dels camions de recollida. 

Està previst que el residu que es tractarà a la Planta serà la fracció rebuig procedent de altres 

plantes de pretractament. Tot fa preveure que el transport d’aquest es farà mitjançant camions 

amb remolc amb capçal tractor, i tant l’accés en el seu darrer tram, com la pròpia plataforma 

de descàrrega, s’han demostrat no adequats per la circulació i maniobra d’aquest tipus de 

camió. 

Un cop ampliada, la nova plataforma de descàrrega tindrà una superfície de maniobra de 32 m 

x 34 m, conservant-se les façanes i tancaments actuals. L’accés dels camions amb remolc es 

farà marxa enrere per la façana nord, alineant-se des de l’inici amb la seva posició de descàrrega 

al fossar. 

L’ampliació de la plataforma comporta la necessitat de desplaçar l’inici de rampa d’accés de 

camions uns 32 m en direcció oest. 

Accessos. - Recepció, control i pesada de residus 

Com ja s’ha indicat, caldrà ampliar la plataforma de descarrega ates que els camions de fracció 

rebuig necessiten uns espais per maniobrar més grans que els camions de recollida municipal. 

Per altra part, la rampa d’accés a la plataforma també haurà de modificar-se. 

Aquest fet obligarà a moure la bascula existent. 

Així mateix, cal solucionar les cues de camions que es formen, a certes hores, a l’exterior de la 

Planta. Es pretén que les potencials cues es formin en l’interior de les instal·lacions. 

Hi ha una segona bascula en un altre punt de la instal·lació que es vol aprofitar per racionalitzar 

l’entrada i sortida de camions amb doble pesada. 

Per altra part, el pàrquing actual, tant de treballadors com de visites, s’haurà de traslladar i es 

proposa una reorganització de l’entrada. 

Es pretén col·locar les dues bascules i construir un edifici adjunt amb, preliminarment, les 

funcions següents: 

- Control d’entrada 

- Control de bascula 

- Vestuaris 

- Aula ambiental 

- Sala de Juntes 
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Control accessos: Instal·lació d’un detector de radioactivitat. 

Per tal de millorar l'acompliment mediambiental general de la planta incineradora, i adaptar-la 

al nova normativa de valorització del residu i al BREF, serà necessari establir un monitoratge 

dels lliuraments de residus com a part dels procediments d'acceptació  incloent la detecció de 

radioactivitat, ja que pot suposar un risc per la seguretat de les persones i del medi ambient. 

La incorporació d’un sistema de detecció de radiació evitarà que puguin accedir a la planta 

residus contaminats radio activament. 

Aquests detectors s’ubicaran a la entrada de la instal·lació, i seran aptes per materials de 

densitat moderada com residus comprimits i/o ferralla. Són equips de funcionament automàtic 

amb exploració en temps real i registres dels mostrejos realitzats. 

 

10.2. Adaptació de la Planta al canvi normatiu pel que fa al control mediambiental 

Instal·lació d’un sistema catalític per la reducció d’òxids de nitrogen 

Actualment cadascuna de les calderes està equipada amb un sistema no catalític de reducció 

de NOx (SNCR) amb injecció d’amoníac al primer pas de la caldera, utilitzant vapor com a fluid 

d’atomització. 

Els valors actuals d’emissió de NOx estan al voltant de 130-140 mg/Nm3 (valor mig diari, gas sec 

i 11% O2), valors per sota dels límits d’emissió fixats a l’AAI vigent. 
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Per fer front a les exigències cada cop més estrictes (BREF) pel que fa a les emissions de NOx, 

s’ha previst substituir l’actual sistema SNCR per un sistema catalític SCR. 

Aquesta tecnologia pot reduir les emissions de NOx fins a concentracions de ≤50 mg/Nm3, valor 

mig diari, gas sec i 11% O2, valor límit inferior del nou BREF. 

Injecció suplementaria de bicarbonat sòdic al sistema de depuració de gasos 

A causa de la necessitat de disposar d’un sistema de neutralització dels gasos àcids sempre en 

funcionament, i augmentar la fiabilitat i l'eficiència, s’ha considerat equipar el Sistema de 

depuració de gasos (GSA) amb un sistema de dosificació de bicarbonat micronitzat, que dosifica 

les dues línies de producció a la caixa de recirculació del reactor de cadascuna. 

La dosificació en bicarbonat és un sistema sec, en el qual els gasos de combustió no es 

refrigeren, aquest fet millora l’eficiència de la planta a l’arribar els gasos al Sistema Catalític de 

Reducció d’Òxids de Nitrogen amb més temperatura i disminuir així la necessitat de 

preescalfament dels gasos a la temperatura òptima de reacció. 

Per això, està previst incorporar un sistema d'alimentació i descàrrega del producte mitjançant 

big-bags, dos sistemes de dosificació, un per a cada línia, i dos sistemes de transport mitjançant 

canonada flexible i aire comprimit. 

El sistema de dosificació de bicarbonat podrà funcionar de forma complementària o alternativa 

a la injecció de lletada de calç per a les dues línies, aquest sistema funcionant en automàtic 

vindrà comandat (igual que la injecció de calç) per les emissions desitjades, utilitzarà els càlculs 

ja existents en el GSA per a la dosificació (velocitat bombes de calç), i com a senyal de consigna 

el valor de emissió de HCl (àcid clorhídric). 

Canvi dels analitzadors de gasos de combustió 

Per continuar garantint el compliment del Reial Decret 815/2013 d'emissions industrials, es 

requereix a les instal·lacions de valorització energètica de residus disposar de sistemes de 

mesurament en continu de contaminants, i obliga a garantir la fiabilitat i disponibilitat de tals 

sistemes. 

D'acord amb el que s'estableix en el Reial Decret, els equips de mostreig i anàlisi de tots els 

contaminants, així com l'assegurament de la qualitat dels sistemes de mesurament automàtic 

i els mètodes de mesura de referència, es realitzaran d'acord amb les normes CEN. Tots els 

instruments automàtics de mesura en continu de contaminants comptaran amb el certificat 

Nivell de Garantia de Qualitat (NGC1), descrit en la Norma UNE-EN 15.267-3 en vigor emès per 

un laboratori acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC). 

Els equips de mesura actuals es troben propers al final de la seva vida útil, i alguns dels equips 

ja no disposen de NGC1 actualitzat pel fabricant. Com a conseqüència, es preveu en aquest 

projecte la seva substitució per uns analitzadors de gasos nous, i per garantir la disponibilitat 
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dels mateixos s’instal·laran dos per cada línia de procés, un principal i l’altre redundant, de 

forma que es pugui disposar de la mesura en continuo de les emissions mentre es dur a terme 

el manteniment preventiu i correctiu dels analitzadors. 

Segons el que indica el Reial Decret RD 815/2013 s'han de realitzar els mesuraments següents: 

- Mesuraments en continu de les següents substàncies: 

• Òxid de nitrogen (NO) 

• Diòxid de nitrogen (NO2) 

• Monòxid de carboni (CO). 

• Partícules totals 

• Substàncies orgàniques en estat gasós i de vapor expressades en carboni orgànic total 

(COT) 

• Clorur d'hidrogen (HCl) 

• Fluorur d'hidrogen (HF) 

• Diòxid de sofre (SO2) 

- Mesuraments en continu dels següents paràmetres del procés dels gasos residuals: 

• Concentració d'oxigen (O2). 

• Pressió. 

• Temperatura. 

• Contingut de vapor d'aigua. 

• Cabal de gasos 

Addicionalment, per requeriments de SIRUSA i del nou BREF, també s'haurà de realitzar el 

mesurament en continu del: 

• Amoníac (NH3). 

Dintre de l’abast d’aquesta actuació, s’haurà d’incloure el subministrament i la programació del 

nou sistema de control on es recolliran les dades de les emissions i la modificació del servidor 

de dades existent per comunicar amb la Direcció General de Qualitat Ambiental les dades 

pertanyents als nous equips, segons les instruccions tècniques IT-18 i IT-20 i els requeriments 

específics de les normatives vigents i futures. 

10.3. Adaptació de la Planta al canvi normatiu pel que fa a la eficiència energètica 

Millora de les característiques del vapor generat 

Actualment, les calderes de la Planta generen un vapor a 37 barg i 360ºC, condicions molt 

conservadores per fer front a la corrosió, però molt poc adequades pel que fa a la eficiència 

energètica de la Planta. 

Les noves calderes generaran vapor a una pressió de 44 barg i una temperatura de 400ºC. Amb 

aquesta mesura encara s’estaria a la zona lliure de corrosió del Flingern Corrosion Diagram, 
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però, per si sola, representaria un increment d’un 1,7 punts sobre el rendiment brut de la 

Planta. 

Substitució del turbogenerador 

L’increment de producció de vapor, com a conseqüència del increment del PCI del residu, ha 

fet que el turbogenerador actual sigui incapaç d’admetre la totalitat del vapor generat i hagi de 

ser substituït. 

El nou grup turbogenerador estarà format per una turbina de vapor a condensació, multietapa, 

un reductor i un alternador síncron trifàsic de quatre pols, amb una tensió de generació de 

11Kv. 

La turbina tindrà dues extraccions no regulades per subministrar vapor per el consum intern de 

la Planta i per els escalfadors d’aires de combustió, l’escalfador de condensat i el desgasificador 

del cicle aigua-vapor. 

Les extraccions tindran la configuració traveling bleed (extraccions mòbils) de forma que, en tot 

moment, les condicions del vapor d’extracció siguin les adequades, amb independència del 

nivell de càrrega de la turbina. 

Atesa la resposta obtinguda al procés de Diàleg Competitiu10 per la exportació i venda de vapor 

a una xarxa externa, el dimensionat del grup turbogenerador s’ha fet considerant la possibilitat 

de que aquest pogués admetre la totalitat del vapor generat per les calderes, amb 

independència de la quantitat de vapor consumit per la xarxa externa o, fins i tot, en cas de 

que finalment no es dugués a terme l’esmentada exportació. 

Les condicions previstes de funcionament del grup turboalternador, al 100% de càrrega (punt 

LP1 Del diagrama de combustió), són les següents: 

 

 

Aquest nou grup turboalternador, junt amb tots els seus equips auxiliars, s’instal·laran en el 

nou edifici de procés a construir annex a la façana oest de l’edifici de procés actual. 

                                                      
10 SIRUSA està licitant la venda de vapor a una potencial xarxa. 

Pot. 

Bornes

Cabal 

(t/h)
P (bara) T (ºC)

Cabal 

(t/h)
P (bara)

Cabal 

(t/h)
P (bara)

Cabal 

(t/h)
P (bara) KW

74,7 44 398 8,5 6,5 6,37 1,3 59,79 0,1 16 400

VAPOR VIU ENTRADA 

TURBINA
EXTRACCIÓ 1 EXTRACCIÓ 2 ESCAPAMENT
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Ampliació de l’aerocondensador existent 

Com a complement a la substitució del grup turboalternador, s’ampliarà l’aerocondensador 

existent per adequar-lo al nou cabal d’escapament de la turbina i a la nova pressió de 

condensació. 

L’ampliació consistirà en construir un nou aerocondensador al costat del existent, de forma que 

la capacitat total de condensació sigui la adequada pel nou cabal d’escapament de la turbina i 

la nova pressió de condensació. 

Tant l’aerocondensador nou com el existent estaran connectats a un conducte comú procedent 

de l’escapament de la turbina. 

L’aerocondensador estarà dissenyat per una temperatura d’aire ambient de 30ºC, que 

correspon a la mitja de les màximes del mes més càlid a la Planta.  

L’ampliació afectarà també als seus equips auxiliars com dipòsit i bombes de condensat i grup 

de ejectors de buit. 

Nou sistema d’aigua-vapor en substitució de l’existent 

Per tal de fer el cicle d’aigua-vapor més eficient, els canvis respecte a la configuració del cicle 

actual consistiran en afegir una nova etapa de preescalfament de condensat i en ajustar les 

condicions de pressió i temperatura del vapor auxiliar. 
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El nou grup turboalternador s’alimentarà amb vapor sobrescalfat procedent de les calderes, via 

col·lector principal, i tindrà dues extraccions no regulades. La primera extracció estarà 

destinada a subministrar vapor als escalfadors d’aire primari de combustió i al desgasificador. 

La segona extracció estarà destinada a subministrar vapor al preescalfador de condensat. 

El vapor d’escapament de la turbina es condensa en l’aerocondensador i es recull en el dipòsit 

de condensat des del que es bombeja fins al desgasificador. 

En el seu recorregut fins al desgasificador, el condensat circula, per aquest ordre, pel 

condensador de vapor de tancament de la turbina (si aquesta ho requereix), el condensador 

dels ejectors del sistema de buit de l’aerocondensador i el preescalfador de condensat. La 

temperatura final de l’aigua d’alimentació a les calderes s’aconsegueix amb la injecció directa 

de vapor al desgasificador. 

Les bombes d’aigua d’alimentació a calderes eleven la pressió de l’aigua fins a un valor adequat 

a la pressió d’operació del calderí. 

L’aigua d’alimentació a calderes també s’utilitzarà per l’atemperació del vapor entre 

sobreescalfadors, així com per refredar el vapor en el sistema de by-pass de turbina, o en altres 

vàlvules condicionadores de vapor. 
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Els condensats de tots els processos d’escalfament, excepte el del desgasificador i el del 

preescalfador d’aire primari, s’extrauran mitjançant purgadors i es descarregaran directament 

al dipòsit de condensat. 

L’augment en el cabal de vapor generat, i en conseqüència, en el cabal circulant de condensat 

fa necessari preveure un nou desgasificador amb capacitat adequada al nou cabal de condensat 

i a la nova configuració del cicle aigua-vapor. 

Tots els equips esmentats s’instal·laran en el nou edifici de procés a construir annex a la façana 

oest del edifici de procés actual. 

Les bombes d’alimentació a calderes seran tres (2 + 1 de reserva) i dimensionades per l’escenari 

més desfavorable de cabal. 

Exportació de vapor a una xarxa externa de distribució 

La configuració del nou cicle d’aigua-vapor permetrà la exportació de vapor a una futura xarxa 

externa de distribució. 

Nova planta de tractament d’aigua de caldera 

L’augment en el cabal de vapor generat, junt amb la possibilitat d’exportar vapor a una xarxa 

externa de distribució, ha aconsellat la necessitat de incrementar la capacitat de producció i 

emmagatzemament d’aigua desmineralitzada. 

Per això s’ha previst la instal·lació d’una nova planta de tractament d’aigua, formada per dues 

línies redundants, amb una capacitat de producció de 14 m3/h d’aigua desmineralitzada, amb 

un màxim de 336 m3/dia. 

La planta desmineralitzada anirà acompanyada de dos tancs d’emmagatzemament de 150 m3 

cadascun. 

10.4. Incorporació de les darreres millores tecnològiques. 

Canvi del sistema de control de la Planta 

Actualment la Planta disposa de dos sistemes de control principals, un sistema de control per a 

les instal·lacions d'incineració i serveis comuns, i un altre sistema de control independent de 

l'anterior per a les instal·lacions de depuració de gasos (GSA). 

Els equips del sistema de control de les instal·lacions d'incineració i serveis comuns encara que 

han estat modificats des de la seva instal·lació original, no s’han actualitzat a les noves versions 

i llicencies dels fabricants, aquest fet ha comportat que actualment es puguin considerar 

obsolets, a més de dificultar la integració dels nous projectes i la realització de les tasques de 

manteniment i explotació de la planta també per falta de capacitat. 



  

54 

 

En el nou projecte es substituirà els equips de l'actual sistema de control de les instal·lacions 

d'incineració i serveis comuns, juntament amb els equips del sistema d'operació i supervisió 

associat a aquestes instal·lacions, i s’efectuarà la futura integració del segon sistema de control 

principal, el del GSA, en aquest. D’aquesta forma en el futur només es disposaria d’un sol 

sistema de control centralitzat que permetria controlar, operar i supervisar de forma única tota 

la planta. 

El nou sistema de control es basaria amb un sistema centralitzat i perifèria distribuïda, amb 

estacions remotes distribuïdes per tota la planta, comunicades mitjançant dos anells de fibra 

òptica. Les CPU’s i les comunicacions es faran de forma redundant per assegurar una major 

fiabilitat i disponibilitat de la planta. 

Amb el projecte es pretén assolir un grau d’automatisme i control de la planta superior al actual 

que aporti millores d’eficiència, producció i seguretat en el procés, a part de proporcionar una 

informació vàlida per les tasques de manteniment i supervisió de la planta. 

Remodelació dels sistemes de Mitja i Baixa tensió  

L’adequació de la planta, objecte d’aquest projecte, per obtenir una major generació de vapor 

i mantenir la capacitat de tractament de residu, comporta una ampliació i modernització de les 

instal·lacions auxiliars degut a l’augment de la potència elèctrica instal·lada i consumida del 

conjunt de la planta. 

Serà necessari dur a terme una remodelació de tot el sistema elèctric, des del seu centre 

d'arribada i distribució en mitja tensió (25 kV) fins a l'alimentació dels consumidors en baixa 

tensió. Buscant un sistema dissenyat per permetre; abastir les noves i futures necessitats de 

potència elèctrica, millorar la seva fiabilitat i disponibilitat, disposar d'equipament actualitzat a 

la tècnica del moment i generar nous i més amplis espais (sales, edificis). A més, de permetre 

dur a terme totes les remodelacions en els pròxims anys amb el menor nombre d'hores de 

parada de les línies d'incineració i per tant amb la màxima disponibilitat. 

S’inclou en el projecte: el sistema de mitja tensió, des de les cel·les de mesura i la línia 

d’interconnexió amb la companyia fins als transformadors; el sistema de baixa tensió, des dels 

transformadors, passant pels quadros de distribució i controls de motors fins a consumidor 

final; sistema de terres i serveis; sistema de tensió segura i quadres de bateries de 

condensadors; i la connexió de la maniobra i de les senyals al nou sistema de control. 

 

10.5. Períodes de inactivitat de la Planta, o d’activitat reduïda 

Totes les actuacions previstes s’han planificat de forma que la seva implementació no necessiti 

una aturada, ni tan sols parcial, de llarga durada de la planta. 



  

55 

 

El fet de poder construir un nou conjunt de forn-caldera complert a l’espai disponible, annex i 

paral·lel a les línies existents i reservat inicialment per construir-hi una tercera línia, permet 

que en tot moment hi hagin dues línies d’incineració en funcionament sense que es vegi 

afectada la capacitat de tractament. 

El nou turbogenerador i els seus auxiliars, junt amb els equips del nou cicle d’aigua-vapor 

s’instal·laran en el nou edifici de procés a construir annex a la façana oest de l’edifici de procés 

actual, sense interferir amb el funcionament del cicle d’aigua-vapor i turbogenerador actuals. 

Tot i l’esmentat, és cert que caldran petites aturades per tal anar posant en funcionament les 

instal·lacions de nova construcció, o en el cas que es vegin afectades instal·lacions comunes a 

tota la planta. 

En tot cas, es tractaria d’aturades que, per la seva curta durada, es podrien fer coincidir amb 

les parades programades de manteniment. 

 

 




