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Sra. Gemma Modolell i Boira

Departament d'Assessoria i Contractació

Agència de Residus de Catalunya

C/ Doctor Roux 80
08017 Barcelona

En Òscar Pérez i Aguilera, major d’edat, amb DNI 34.757.947-W, actuant en nom i representació 
del Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius, NIF G-58.660.515, inscrit al Registre d'Associacions 
de la Generalitat de Catalunya amb el número 9.477, amb domicili social a efectes de notificacions 
a pl. Catalunya, 22, entresòl 3a (08750 – Molins de Rei); membre de la Federació Ecologistes de 
Catalunya, NIF G-63822977, inscrita en el registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya 
amb el número 459 de la secció 1ª del Registre de Barcelona i amb adreça a c. Jacint Verdaguer 48 
de Molins de Rei (CP 08750).

  
Assumpte: Al·legacions al Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió 

de Residus Municipals de Catalunya (referència 08/077)

COMPAREIX I DIU:

• Que el CEPA és una associació que té com a principal finalitat la defensa del territori, el 
medi ambient i la salut de les persones de Catalunya.

• Que  d'acord  amb  els  articles  31  i  35  de  la  llei  30/1992  de  Règim  Jurídic  de  les 
Administracions Públiques i de Procediment Administratiu  Comú modificada per la Llei 4/99 de 
13 de gener, així com el que disposa la Ley 27/2006, de 18 de julio, per la qual es regulen els drets 
d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi 
ambient,  així com d'acord amb allò que disposa el  Decret 21/2003, de 21 de gener,  pel qual 
s'estableix el procediment per fer efectiu el dret de petició davant les administracions públiques 
catalanes. 

• Que d'acord amb l'art. 23.1. de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els 
drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi 
ambient estem legitimats per a exercir l'acció popular regulada en l'article 22 de la Llei 27/2006.
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EXPOSA:

• Que en data 29 de Gener de 2008 s’ha publicat al DOGC n. 5058 l’anunci d’informació 
pública de la proposta  de Programa de gestió de residus industrials  2007-2012 i  l’informe de 
sostenibilitat  ambiental  corresponent,  segons  el  qual  s'acorda  obrir  un  període  d'informació 
pública, per un termini de 45 dies, comptadors a partir de l'endemà de la seva publicació, a fi de 
formular les al·legacions o les observacions que considerin oportunes.

• Que la nostra  entitat  ha elaborat  un plec d’al·legacions al  Programa,  i  que li  trametem 
adjunt.

DEMANA:

• Que es tingui per presentat i s'admeti a tràmit aquest escrit d’al·legacions, sigui tingut en 
compte  per  l'òrgan  competent  quan  redacti  la  resolució  que  correspongui  i  es  contesti 
convenientment dins dels terminis reglamentaris que preveu la Llei 30/1992 de 26 de novembre, 
del  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  del  Procediment  Administratiu  Comú 
modificada per la llei 4/99 de 13 de gener.

• Que d'acord amb el que disposa l'art.  86.3 de la Llei  30/1992 de 26 de novembre, del 
Règim  Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  del  Procediment  Administratiu  Comú 
modificada per la Llei 4/99 de 13 de gener, es donin a les nostres al·legacions presentades una 
resposta raonada i que es resolgui sobre el fons de la qüestió.

Molins de Rei, 25 de Març de 2008

Òscar Pèrez i Aguilera
Secretari del Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius – Ecologistes de Catalunya
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AL·LEGACIONS PLA TERRITORIAL SECTORIAL 
D’INFRAESTRUCTURES DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS DE 

CATALUNYA

1. Consideracions a l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA)

1.1. Incompleix la Directiva 2001/41/CE, ja que segons aquesta (transposició de la qual és la Llei 
9/2006 sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient) quan es 
requereix una avaluació ambiental a l’informe ambiental s’identificaran, descriuran i avaluaran els 
probables efectes significatius en el medi ambient de l’aplicació del pla o programa, així com unes 
alternatives raonables que tinguin en compte els objectius i l’àmbit d’aplicació geogràfic del pla o 
programa. Pel que fa a aquesta avaluació ambiental la Directiva estableix que cal que hi hagi un 
resum dels motius de la selecció de les alternatives contemplades. En l'ISA del PTSIGRM aquest 
requisit no es compleix ja que només s'exposen les alternatives però sense justificar la raó de 
l'elecció d'aquestes.

L’Informe  de  Sostenibilitat  Ambiental  presentat  justifica  ambientalment  el  PTSIGRM a partir 
d’una comparativa d’alternatives centrada en opcions de tractament de la fracció resta respecte dels 
seus impactes ambientals,  però  no es contempla cap alternativa on l’opció sigui mitigar els 
impactes ambientals dels residus via la intensificació i racionalització del model de recollides 
selectives actual, amb mesures de prevenció i millora de la recuperació dels materials.

1.2. Es parteix d’una diagnosi de la situació actual poc realista: quan per exemple a la matriu 
DAFO es considera que gràcies a un tractament adequat dels residus recollits selectivament s’obté 
un bon compost (en canvi la realitat és molt diferent) i tendenciosa (es considera una feblesa un 
escàs ús de combustibles derivats de residus com a substituts de combustibles fòssils i una fortalesa 
la  recuperació  d’energia  de  les  incineradores,  afirmacions  que  denoten  un  posicionament  poc 
objectiu i científic respecte els tractaments tèrmics).

1.3. Es defineix de manera insuficient els aspectes ambientalment rellevants: per exemple, en 
l’àmbit de les afectacions a la població i la salut humana es considera que “les instal·lacions de 
gestió de residus poden ocasionar molèsties en les poblacions properes a les mateixes relacionades 
amb l’emissió accidental de males olors i sorolls”, i no es contemplen d’altres com les emissions 
de COP’s i COVs, dioxines, CLH, metalls pesants, etc., derivades dels tractaments tèrmics dels 
residus.

Així mateix els  criteris adoptats per les avaluacions de les diferents alternatives segons els 
paràmetres establerts  són en determinats aspectes insuficients (per ex. al paràmetre “població i 
salut  humana”  els  criteris  són  el  nivell  de  rebuig  social  i  el  grau  de  molèsties  a  l’entorn  ... 
clarament hi ha altres aspectes molt més rellevants que aquests!).
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1.4. S’estableixen uns objectius ambientals prioritaris (residus, energia i canvi climàtic) davant 
d’uns altres (biodiversitat, sòl i aigua i població i salut) de forma arbitrària i sense raonaments 
clars, i un sistema de ponderació que els valora artificiosament millor sobre els altres quan s’aplica 
un factor de ponderació 2 (mentre als impactes sobre biodiversitat, sòl i aigua i població i salut són 
1 o 0!). En canvi es reconeix que el PTSIGRM és l’alternativa que presenta major impacte sobre el 
territori  en plantejar el màxim número d’infraestructures,  i  per alleugerir  aquest major impacte 
global  es  planteja  el  criteri  de concentració  (per  exemple  plantejant  conjuntament  abocadors  i 
tractament de fracció resta), el que suposa major impacte a cada ubicació.

Pel  seguiment  anual  del  desenvolupament  del  pla  a  càrrec  de  l’ARC es  prenen  un  seguit  de 
paràmetres a analitzar que per determinats aspectes són clarament insuficients: per exemple pel que 
fa a impacte a la població i la salut humana es mesurarà el nombre de llocs de treball generats, però 
no altres com impactes a la salut.

1.5.  Valoració  general: En  general  es  presenta  un  Informe  de  Sostenibilitat  Ambiental  poc 
convincent, enfocat a justificar el PTSIGRM ambientalment de manera artificiosa, tendenciosa i 
poc rigorosa. Com amb el PROGREMIC és un Pla d’Infraestructures on únicament es tenen 
en compte eleccions polítiques sense cap justificació tècnica ambiental. 
 

2. Consideracions del marc normatiu

     La Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea de 5 d’abril 
de 2006 (Diari Oficial de la Unió Europea L/114 de 27 d’abril de 2006) relativa als residus admet i 
pressuposa  els  efectes  perjudicials  causats  per  la  recollida,  el  transport,  el  tractament, 
l’emmagatzematge  i  el  dipòsit  dels  residus,  quan  en  les  seves  consideracions  prèvies  diu: 
“Qualsevol regulació en matèria de gestió de residus ha de tenir com a objectiu essencial  la  
protecció de la salut de les persones i del medi ambient contra els efectes perjudicials causats per  
la recollida, el transport, el tractament, l'emmagatzematge i el dipòsit dels residus”.
 
   La proposta de contingut del PTSIGRM addueix repetidament diversos articles de l’esmentada 
directiva comunitària, però, en canvi, ignora aquest redactat de les seves consideracions prèvies. El 
reconeixement dels perjudicis causats pel transport, maneig i emmagatzematge de residus a la salut 
de  les  persones  i  al  medi  ambient  que  explicita  aquesta  directiva  comunitària,  requereix 
l’establiment i especificació de criteris com distàncies mínimes de seguretat de les infraestructures 
de tractament o dipòsit de residus a nuclis de població, cursos i basses d’aigua, zones naturals 
protegides, etc. que garanteixin la salut dels seus habitants i entorn proper.
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    Aquests  principis  esmentats  també  es  recullen  al  marc  normatiu  bàsic  espanyol  i  català 
(Constitució Espanyola i  Estatut d'Autonomia de Catalunya).  La proposta de contingut del  Pla 
Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals a Catalunya 2005-2012, 
malgrat  contemplar  la  potencial  aplicació  de  mesures  correctores  en  les  infraestructures,  no 
garanteix en cap moment  la protecció de la salut  dels ciutadans.  Aquesta protecció és un dret 
constitucional reconegut en l’article 43 de la Constitució Espanyola. Així mateix el Pla Territorial 
Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals a Catalunya 2005-2012 presentat no 
garanteix el dret reconegut en l’article 45 de la Constitució Espanyola segons el qual  tots tenim el 
dret  de gaudir  d’un medi ambient  adequat  pel desenvolupament de la persona donada la  seva 
ambigüitat.

      La manca de criteris objectius que garanteixin aquests drets bàsics com ara les distàncies i 
condicions per a la ubicació d’abocadors i infraestructures de tractament de residus no garanteix el 
dret que, segons l’article 27 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,  tenen totes les persones a 
viure  en  un  medi  equilibrat,  sostenible  i  respectuós  amb  la  salut.  L’article  27  de  l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya reconeix el dret de totes les persones a la protecció davant les diferents 
formes  de  contaminació.  La  indefinició  de  distàncies  mínimes  en  el  PTSIGRM  entre  les 
infraestructures de tractament de residus i abocadors i els nuclis habitats atempta contra aquest dret 
de protecció reconegut en l’Estatut.  

3. Sobre el contingut de la memòria

És  un  pla  que  prioritza,  en  les  infraestructures  i  en  les  inversions,  les  instal·lacions  de 
tractament finalista malgrat que la jerarquia de la gestió de residus de la normativa comunitària, 
posa en un primer lloc la prevenció i minimització, la reutilització i reciclatge dels residus tal i com 
s'explicita a la memòria:

“0.- MEMÒRIA

0.2.2. Principis i determinacions de caràcter general

Els principis i les determinacions de caràcter general a partir dels quals es configura el PTSIRM 
són els següents:

Aplicació del següent ordre jeràrquic de criteris de gestió dels residus:
- Prevenció i minimització dels residus i de la seva perillositat.
- Reutilització.
- Recollida selectiva dels residus.
- Reciclatge i altres formes de valorització material dels residus.
- Valorització energètica dels residus.
- Disposició del rebuig.”
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En canvi l’ordre en el que s’estableixen les prioritats pels tractaments i les inversions en 
infraestructures és el contrari:

“Planificació de les infraestructures, d’acord amb els criteris següents:
- Suficiència de les instal·lacions de valorització i de disposició del rebuig per a la gestió de tots 
els residus que es generen a Catalunya i, si s’escau, en un àmbit territorial determinat.
- Gestió dels residus segons el principi de proximitat de les instal·lacions als llocs de producció  
dels mateixos.

Limitació del rebuig i, en conseqüència:
- Assegurar que el 16 de juliol de 2016 s’haurà reduït en un 65% la deposició de residus  
biodegradables respecte als dipositat l’any 1995.
- Subjectar la disposició del rebuig dels residus al principi general de limitació a les fraccions 
residuals no susceptibles de valorització, és a dir, aquelles que han rebut tractament previ.”

Els principals objectius i àmbits d’actuació es centren en els tractaments finalistes, en comptes 
de potenciar la  prevenció i  la  recuperació dels materials  potenciant  la recollida selectiva per 
afavorir el màxim nivell de reciclatge, tal i com preveu el PROGREMIC que en teoria ha de ser 
determinant pel que s’estableixi al PTSIRM.

Considerem que  és  un  pla  antidemocràtic  quan  limita  els  agents  que  han  d’intervenir  en  la 
determinació de les infraestructures necessàries (tipus, ubicació, etc.) només a les administracions 
competents (Agència de Residus de Catalunya i administració local), sense incorporar altres agents 
socials  i  ciutadania,  que  queden  relegats  a  un  paper  secundari  limitant  la  seva  capacitat 
d’intervenció als processos d’exposició pública posteriors, incomplint els principis del VIé PAMA 
de la UE. 

És  necessari  un  procés  de  participació  i  seguiment  del  desenvolupament  del  PTSIRM 
seguint una lògica del consens (i no de la imposició) social i territorial mitjançant la creació 
de Consells de zona per les diferents divisions territorials plantejades, amb capacitat real 
d’intervenció,  que incorpori a la població i ens locals afectats als processos de presa de 
decisions sobre les diferents accions proposades i permeti la transparència i adequació a les 
diferents realitats del país dels projectes d’instal·lacions a implantar. 

Considerem també que és un pla antidemocràtic perquè es basa en la indefensió a la que aboca als 
municipis  i  la ciutadania el  projecte de Llei  de modificació de la Llei  Reguladora de Residus 
6/1993  (actualment  a  tràmit  parlamentari)  ja  que  per  evitar  entrebancs  en  la  ubicació 
d’infraestructures de tractament de residus es suprimeix el tràmit de llicència urbanística i  són 
declarades d’utilitat pública i d’interès social. 
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El Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals a Catalunya 2005-
2012 contempla la possibilitat d’ignorar la voluntat dels ens municipals en la determinació dels 
models de gestió i  la localització de determinades infraestructures de tractament  de residus i 
abocadors quan se li atorga un caràcter vinculant. Aquesta consideració, però, resta sotmesa a la 
distinció entre els règims de “servei públic” i de “lliure concurrència”:

Proposem la retirada d’aquest apartat que representa la indefensió d’ens locals i ciutadans 

“0.2.5. Contingut i abast i caràcter vinculant del PTSIRM

(...)
C) Diferent abast de les determinacions del PTSIRM segons si es tracta o no d’instal·lacions de 
servei públic

(…) el PTSIRM considera que, d’una banda, són instal·lacions en règim de servei públic, les desti-
nades a la gestió dels residus pròpiament municipals i, d’altra banda, són instal·lacions en règim 
de lliure concurrència, les que tenen per objecte l’eliminació de residus assimilats als municipals  
mitjançant la disposició del rebuig. 

Atesa aquesta classificació, el PTSIRM es tradueix en diferents graus de determinació segon les  
instal·lacions necessàries per a la gestió de residus municipals siguin de servei públic o d’iniciati-
va privada. En aquest sentit:

- El PTSIRM té efectes vinculants en relació amb les instal·lacions qualificades com a servei pú-
blic, mentre que és merament indicatiu en relació amb les instal·lacions en règim de lliure concur-
rència.

- Les implicacions i efectes urbanístics que té la determinació de la localització de les instal·laci-
ons de gestió de residus per part del PTSIRM afecten només les de servei públic, mentre que les de  
lliure concurrència s’hauran d’ubicar d’acord amb els criteris i les normes habituals de la legisla-
ció urbanística.

- Les mesures de finançament i de programació previstes en aquest Pla només poden beneficiar  
les instal·lacions qualificades de servei públic. Això sense perjudici de què l’Agència de Residus  
de Catalunya vulgui fomentar o estimular l’establiment de determinades instal·lacions de gestió de  
residus en règim de lliure concurrència.
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- Les instal·lacions de gestió de residus en règim de servei públic són titularitat de l’Administra-
ció, que les pot explotar directament o mitjançant concessió; en canvi, les que es troben en règim 
de lliure concurrència poden ser explotades indistintament per l’Administració o per empreses  
privades, d’acord amb el dret de la competència i amb els únics requisits d’haver d’obtenir les au-
toritzacions exigides legalment.”

Considerem que totes les instal·lacions de tractament de residus han de ser de titularitat 
pública, i especialment les de tractament finalista (abocadors i incineradores, tractament de 
fracció resta). 
 
Aquesta atribució vinculant del PTSIGRM provoca la indefensió dels ens locals especialment en 
condicionar el planejament urbanístic per les ubicacions:

“0.4. Localització de les infraestructures

L’article 6-ter de la Llei 6/1993, dels residus, proposat per l’Avantprojecte de Llei de modificació  
de la mateixa, estableix expressament que el planejament general urbanístic s’ha d’adaptar a les  
determinacions establertes en el PTSIRM. Amb caràcter més general, l’article 14.2 de la mateixa  
Llei, també en la redacció proposada per l’Avantprojecte de modificació de la mateixa, preveu  
que  “els instruments d’ordenació del territori i de planejament urbanístic han de contemplar la  
gestió  dels  residus  que  s’originen  en  l’àmbit  territorial  respectiu  i  establir  les  prescripcions  
pertinents  al  respecte,  d’acord  amb  les  determinacions  d’aquesta  Llei.  A  aquests  efectes,  el  
planejament  general  ha  de  contenir  les  corresponents  determinacions  dins  del  sistema  
d’equipaments que estableixin les reserves de sòl necessàries per l’execució d’instal·lacions gestió  
de residus previstes”.

Tanmateix, si el planejament general no conté les adequades determinacions, o no s’ha produït la  
seva adaptació a les determinacions del PTSIRM, l’apartat 3 del citat article 6-ter de la Llei  
6/1993 preveu expressament  que es podran implantar igualment  les instal·lacions previstes  en  
aquest Pla si són tramitades mitjançant un Pla especial urbanístic, de conformitat amb el previst  
per l’article 67.1.e) de la Llei d’urbanisme de Catalunya.

Per una altra banda, l’apartat 4 del mateix article 6-ter disposa que les instal·lacions previstes pel  
PTSIRM s’executaran  directament  per  Pla  especial  urbanístic,  prèvia  celebració  d’un  tràmit  
d’audiència  de  l’ajuntament,  i  sense  que  la  seva  construcció  estigui  sotmesa  a  llicència  
municipal.”

Atès  que  aquests  ens  locals  són  el  pilar  bàsic  de  representació  ciutadana,  el  contingut  del 
PTSIGRM atemptaria contra uns dels principis bàsics del sistema democràtic recollit en l’article 
1 de la Constitució Espanyola que reconeix que la sobirania resideix en el poble.
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4. Valoració i propostes al PTSIGRM

4.1. Així també s’imposa una política homogeneïtzant del model de gestió,  condicionant el 
desenvolupament de possibles alternatives. Queda palesa aquesta qüestió quan en el PTSIGRM no 
es contempla la construcció de plantes de triatge de la FIRM a territoris com Vallès Oriental i 
Occidental, Alt i Baix Empordà i Maresme-La Selva, on hi ha municipis que desenvolupen o han 
expressat la voluntat de  desenvolupar properament el model Residu Mínim, ni es contempla la 
inversió en millores de plantes de triatge de FIRM com les millores previstes per l’EMSHTR a la 
Planta de Triatge de Molins de Rei (20.000 tn/any), mentre que al contrari es preveu la inversió de 
4 milions d’€ per les millores de la planta de Rubí (24.000tn/any) que serà reconvertida en Planta 
de Triatge d’envasos.

4.2.  No s’apliquen els criteris  de proximitat  i  suficiència malgrat  que s’anomenin de forma 
reiterada: per la planificació de les infraestructures s’apliquen més en funció de la realitat existent 
en quant a disponibilitat actual d’instal·lacions de  caràcter finalista que per un veritable esforç 
descentralitzador de les instal·lacions. En aquest sentit és clar que les delimitacions territorials de 
zones com la Regió Metropolitana o les comarques de Tarragona apliquen aquest criteri d’una 
forma més aviat “laxa” per incorporar a aquells territoris els abocadors i incineradores disponibles.
Al quadre queda clarament reflectida la desigualtat entre les 29 instal·lacions de recuperació 
de FORM i les 70 instal·lacions de final de canonada:

INSTAL·LACIONS actuals noves total capacitat
Plantes de compostatge 20 5 25 494.350 tn

Plantes de metanització FORM - 4 4 263.000 tn
Total plantes recuperació FORM 29 44%FORM 

(generada) *
Plantes  triatge  ELL,  FIRM  i 
multimaterials

10 6 16 275.500 tn

Plantes tractament resta 3 30 33 2.956.000 tn

Abocadors 25 8 33 1.300.000tn

710.000 tn

Total tractament finalista 70 4.966.000 tn
*Capacitat tractament FORM any 2012, calculant la FORM del 35% de la generació brossa

**No defineix destinacions dels CDR (les incineradores  o altres com les cimenteres)
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Si  analitzem les  7  zones  també  observarem la  desigualtat  de  la  distribució  geogràfica  de  les 
infraestructures, el dèficit en plantes de recuperació de la FORM i el desequilibri de la distribució 
entre  comarques,  quedant  paleses  les  que  poden  ser  els  abocadors  de  Catalunya,  per  ex.  les 
comarques de ponent:

ZONA
PLANTES 

FORM
TRACTAME
NT RESTA

ABOCADO
RS 

INCINERA
DORES

TOTAL 
FINALIS

TA

Zona 1: 4.702.379 habitants

185 municipis

Regió Metropolitana BCN

13

(5 noves

2 PC i 3)

8

(5 noves)

6+2= 8

(3 nous 
aboc)

16

Zona 2.  596.774 habitants

189 municipis

Comarques Gironines

5

(1 nova PC)

6 noves
7+1= 8

(2 nous 
aboc)

14

Zona 3:  462.146 habitants

180 municipis

Comarques Centre

3

(1 PC nova)
5 noves

6

(2 nous 
aboc)

11

Zona 4:  494.830 habitants

108 municipis

Comarques Tarragona

2 3 noves

2+1= 3

(1 nou aboc)

6

Zona 5:  178.314 habitants

75 municipis

Comarques Terres Ebre

2

(1 PC nova)

2 noves 2
4

Zona 6: 317.183 habitants

149 municipis

Comarques Ponent

2 6 noves 7

13

Zona 7:  68.386 habitants

77 municipis

Comarques  Alt  Pirineu-Val 
Aran

2 3 noves 3

6

TOTAL 29 33 37 70
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4.3. No se soluciona el dèficit en infraestructures de caràcter preventiu i recuperador amb 
criteris de descentralització: 

a) les plantes de FORM previstes al Pla solament estan projectades per assolir la capacitat  de 
tractament del 44% de la FORM generada segons previsions al 2012.

b) estan  projectades  plantes  o  ampliacions  de  plantes  de  compostatge  i  metanització  de  gran 
capacitat, amb el que això comporta en quant a  complexitat tecnològica, impactes ambientals i 
despeses energètiques en el transport

c) manquen instal·lacions de tractament especialment de la FORM per aquells territoris que per 
les seves característiques geogràfiques i orogràfiques requereixin d’un altre tipus de model, 
com les  Plantes  Agrícoles  de Compostatge (PAC).  Donat  que una bona part  del  territori 
català respon a aquestes característiques pot ser una bona solució, tant des dels criteris de la 
sostenibilitat  dels  tractaments  com  des  dels  socioeconòmics  en  donar  suport  a  un  sector 
econòmic com la pagesia “en vies d’extinció”. Aquest és un model força desenvolupat a estats 
de la Unió Europea com Àustria, on el 60% del compost s’elabora amb aquestes petites plantes 
de compostatge.

4.4. A canvi es promou la valorització energètica en les seves diferents vessants però no a la 
realitat  la  prevenció  i  la  valorització  material,  fet  que  es  constata  en  l’esforç  inversor  en 
instal·lacions de caràcter finalista. Es justifica així un pretès èmfasi en la “recuperació” vers la 
deposició final.

4.5. De les inversions se'n desprèn l'aposta pel tractament de final de canonada: la projecció 
global que es fa contempla una reducció de les destinacions a tractament  de fracció resta i un 
augment a recollides selectives, mentre que les  destinacions de les inversions van en un sentit 
invers. Proporcionalment,  les  inversions  en  noves  instal·lacions  que  tractaran  fracció  resta, 
exclusivament  o  conjuntament  amb altres  fraccions,  i  afegint  les  de  caràcter  finalista  com les 
millores a les incineradores existents i en abocadors són aclaparadores, mentre que les destinades 
a recuperar materials procedents de recollida selectiva són gairebé anecdòtiques:

Per tipus d'instal·lació
€ %

Compostatge (noves i millores d'existents) 33.600.000,00 € 3,56%
Digestió anaeròbica de FORM (exclusivament) 61.000.000,00 € 6,47%
Triatge d'envasos 50.500.000,00 € 5,36%
Desballestament de voluminosos (exclusivament) 6.250.000,00 € 0,66%
Tractament de fracció resta (ecoparcs + incineradores) 650.877.517,00 € 69,05%
Abocadors 91.482.759,00 € 9,70%
Terrenys i infraestructures (adquisicions i reposicions) 48.925.795,00 € 5,19%

TOTAL 942.636.071,00 € 100%

Quadre d’inversions de l'apartat D 

Com veiem, el 85% de les inversions van destinades a tractament finalista.
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Determinades accions previstes es van dilatant en el temps, sobre tot les destinades a incrementar 
la capacitat de tractament de les fraccions procedents de la recollida selectiva (i especialment les de 
fracció  orgànica)  mentre  es  posa tot  l’èmfasi  en les instal·lacions  de tractament  de residus no 
seleccionats (plantes de tractament de fracció resta) i en les de tractament finalista (abocadors i 
incineradores).

Al document presentat les actuacions més immediates es quantifiquen segons descriu el següent 
quadre:

A l’apartat C les inversions en millores i ampliacions de plantes de compostatge i de triatge es 
quantifica en 16.891.875 € fins al 2010, mentre les actuacions en millores ambientals als dipòsits 
controlats era de 21.454.751 € al mateix període.

Les  millores  i  ampliacions  a  les  plantes  de compostatge  i  triatge  existents  es  prorroguen,  de 
manera que abans del 2010 es planteja realitzar inversions per valor de 9.298.183 € i es deixen de 
realitzar per un valor de 7.060.000 € que es traspassen al període posterior 2011 – 2024. En canvi 
les inversions en millores als abocadors passen a ser de 29.379.066 € fins al 2010.
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A curt termini es renuncia a ampliar la capacitat de tractament de fraccions de recollida selectiva 
(sobre  tot  de la  FORM) i  es  posa tot  el  pes  en instal·lacions  de tractament  de fracció  resta  i 
abocadors.

4.6.  Abocadors  com a restauració  paisatgística:  Es plantegen  de  manera  eufemística  per  la 
suposada recuperació i reciclatge de la fracció resta aplicacions com l’ús de material estabilitzat 
per “restauració paisatgística” o per “combustibles alternatius”, que en realitat  són tractaments 
finalistes (abocament  i  incineració)  encoberts.  S’introdueix  així  més  confusió  i  descrèdit  dels 
veritables reciclatge i reutilització.

4.7. Les tecnologies que es presenten no estan prou contrastades i amb importants dèficits 
d’informació: es promouen processos i tecnologies que encara han de demostrar la seva eficàcia, 
eficiència i  inoqüitat  (sistemes de digestió anaeròbica,  tractaments  tèrmics,  triatge mecànic per 
sistemes de selecció òptica, etc.), mentre les experiències recollides a les instal·lacions existents 
(Ecoparcs) demostren que no són prou aptes per a la recuperació dels materials provinents de la 
recollida en massa. Considerem que els estudis i dades que s’adjunten als annexos son insuficients 
i poc rigoroses. 

Caldria disposar d'una  diagnosi complerta de les instal·lacions de tractament de la fracció resta 
existents abans de l'aprovació del PTSIGRMC que permeti justificar tècnica, econòmicament i amb 
criteris de sostenibilitat les inversions previstes mitjançant la realització d'auditories ambientals i 
econòmiques.
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5. Valoració final: 

Aquest Pla d’infraestructures correspon a un model obsolet, en general es promou el model que 
interessa a la indústria i a les administracions locals “mandroses” en quant a la recuperació de la 
fracció orgànica i no el que garanteixi uns millors resultats en quant a prevenció i recuperació 
material. 

Per tot plegat considerem que es un pla que no respon a les necessitats que te el territori català de 
superar els resultats deficients de recuperació de residus, reduir les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle (GEH) i la reducció del consum d’energia, totalment necessaris, sinó que es basa en els 
mateixos errors i dèficits dels programes anteriors. 

No  aposta  seriosament  per  aplicar  criteris  de  descentralització,  simplicitat  tecnològica  i  de 
corresponsabilitat de tots els agents socials i ciutadania, i no contempla processos de participació 
ciutadana en el consens de les instal·lacions, el que pot provocar importants conflictes socials i 
ambientals  al  territori,  suposant  un pas  més en l'aprofundiment  d'una  gestió insostenible  dels 
residus a Catalunya.

6. Comentaris als annexos 

6.1. Annex 2. Anàlisi de les infraestructures existents.

Estranyament no hi ha informes sobre plantes de triatge, de tractament mecànic-biològic, plantes 
de transferència, deixalleries i altres instal·lacions, cosa que limita molt l'interès de l'estudi. 

Dels abocadors existents només se n'han revisat 20, amb mancances d'informació importants (els 
costos d'operació no estan disponibles i, per la major part d'aquests ni tan sols hi ha preus per tona 
entrada). El fet que la informació sigui incompleta i poc exacta impedeix fer una valoració sobre la 
idoneïtat de l'abocament davant d'altres formes de tractament de residus (com la seva recuperació 
material). No es valora tampoc les tecnologies que es fan servir als diferents abocadors ni l'estat de 
compliment  de  la  legislació  sobre  l’abocament,  ni  es  fa una  valoració  de  noves  tecnologies 
d'abocament com és l'abocament de residus en forma de bales.

Tampoc no s’esmenta en cap moment l’existència d'instal·lacions corresponents a altres models de 
gestió  (una  planta  de  triatge  de  la  fracció  inorgànica  en  el  context  del  model  Residu  Mínim 
(sistema humit-sec) ni de triatge multimaterial sistema utilitzat en la Mancomunitat de la Plana).

En  general,  doncs,  podríem dir  que  l'informe  sobre  l'estat  de  les  infraestructures  existents  és 
incomplet i poc rigorós.
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6.2. Annex 3a. Estudi sobre les tecnologies

En quant a la qualitat  de la informació proporcionada podríem dir que és  molt irregular.  Per 
exemple, en el cas dels tractaments mecànics simplement es fa una descripció del procés sense 
esmentar les empreses que subministren el equipaments necessaris ni els seus costos d'instal·lació, 
explotació o manteniment.  Tampoc no es facilita informació sobre el  rendiment del tractament 
mecànic de plantes ja existents com poden ser els ecoparcs, error que invalida la proposta ja que 
l’experiència dels rendiments i eficàcia d’aquestes instal·lacions ha estat fracassada i ruïnosa en 
termes econòmics i ecològics. 

6.3. Valoració de l'informe de les diferents tecnologies estudiades

Del tractament biològic anaeròbic no es donen xifres exactes de costos econòmics. Aquestes 
dades i informació s'haurien d'incorporar, si més no, per les plantes que estan en funcionament a 
Catalunya, i de les quals les administracions públiques són les propietàries. Tampoc no hi ha una 
valoració tècnica en profunditat de les diferents tecnologies; només s'informa de l'estat comercial 
de la tecnologia tot i reconèixer els problemes dels sistemes. 

Això és especialment preocupant en tecnologies com Valorga que es valora així: “Empresa amb 
àmplia experiència amb el subministrament del seu procés de digestió anaeròbia seca que disposa  
d’un nombre significatiu de referències a diferents països de la UE amb FORM, RESTA i RM en  
massa.”. La realitat és que la tecnologia Valorga està provada en petites plantes (màxim 50.000 
tones) i, especialment per a FORM de bona qualitat. Les experiències de plantes més grans i que 
tracten  matèria  orgànica  provinent  de  separació  mecànica  han donat  molts  problemes,  inclosa 
l'explosió d'un digestor a Corunya. És també la tecnologia de l'Ecoparc 2 que ja ha demostrat que 
no és vàlida per al tractament de residus en massa ni de la brossa orgànica de baixa qualitat com la 
que es recull a municipis com Barcelona o l'Hospitalet.

En el cas de Ros Roca, subministradora de la tecnologia de l'Ecoparc-1 es valora així “Disposa de 
referències tant en plantes amb digestió com compostatge per al tractament de RM i FORM. Tot i  
que el funcionament del procés de digestió (BioStab) amb FORM ha estat provat des de fa anys, el  
funcionament amb RESTA és més recent. El funcionament continuat de les noves plantes tractant  
RESTA a escala industrial haurà d’avalar els rendiments i resultats del procés.”,  com si ni hi 
hagués cap planta propera tractant fracció resta i no se'n pogués fer cap valoració. Ho considerem 
com a molt greu, demostra la política de continuïtat i de manca de voluntat d'analitzar ni resoldre 
els problemes de base del model actual.

Del compostatge,  i respecte els sistemes més tecnificats (túnels, tambors,...) es troba a faltar un 
recull  de  costos  i  despesa  energètica.  Algunes  d'aquestes  tecnologies  incorporen  sistemes  de 
producció de  CDR (combustibles derivats de residus) per la qual cosa  s'haurien de descartar 
immediatament ja que promouen la incineració de residus i els impactes ambientals i sanitaris que 
ocasionen:
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Sutco
Horstmann
Herhof
Ecodeco

En l'anàlisi  de  totes  les  tecnologies  també es  troben  a  faltar les  emissions de  gasos  d'efecte 
hivernacle tot i que aquest és un factor que cal tenir en compte a l'hora de triar una tecnologia o 
una altra.

Annex 3b. Estudi sobre les tecnologies

De  la  mateixa  manera  que  a  l’annex  3a  els  tractaments  mecànics  i  biològics,  respecte  els 
tractaments tèrmics es fa un repàs dels diferents sistemes i  tecnologies des d’un punt de vista 
estrictament tècnic i de desenvolupament comercial. No es contemplen però els diferents impactes 
per emissions de COP’s, etc., ni els riscos que comporten per a la salut de les persones.
Així mateix tampoc no es contemplen a l’estudi els tractaments tèrmics als que s’introdueixen els 
residus com a combustible de substitució (cimenteres, tèrmiques, etc.).       

Molins de Rei, vint-i-cinc de març de 2008

Òscar Pérez i Aguilera
Secretari del Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius - Ecologistes de Catalunya
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