
Projecte Demostratiu de 
Reciclatge i Valorització de Residus Múltiples 



Índex 

 LIFE+…   ¿Què és aquest programa europeu? 
 
 Consorci Comarcal del Baix Camp – SECOMSA 
 
 Projecte Europeu LIFE12 REVAWASTE ENV/ES/000727 
 

 Què motiva el projecte demostratiu? 
 Què és el Projecte REVAWASTE? 
 On busca incidir el projecte demostratiu? 
 Per què a la Planta de Compostatge de Secomsa a Botarell? 
 Quina durada i cost té el Projecte Demostratiu? 

 
 Torn obert de paraula 



El Programa Europeu LIFE+ dona suport i promou projectes 
a favor del mediambient, que contribueixen al 
desenvolupament i l’aplicació de les Polítiques i el Dret en 
materia mediambiental, integrant aspectes mediambientals 
en la societat europea i, de manera més general, contribueix 
al desenvolupament sostenible. 
 
S’inicià al 1992 (LIFE). 
 
Es divideix en tres àmbits temàtics: 
 
  LIFE+ «Natura i Biodiversitat» 
    LIFE+ «Política i Gobernança Medi Ambiental» 
     LIFE+ «Informació i Comunicació». 
 
 

LIFE+ 



Criteris d’elegibilitat:  
 
 revestir interès per la seva contribució significativa al 
desenvolupament, aplicació i actualització de la política i la 
legislació Comunitàries de medi ambient 

 
 ser tècnicament i financera coherent, viable i rentable 

 
 cumplir al menys un dels següents criteris:  

[…] 
tenir un caràcter innovador o de demostració a nivell 
Comunitari en relació amb els objetius de la política de 
medi ambient, 
[…] 
contribuir a la supervisió amplia, armonitzada, 
complerta i a llarg plaç dels boscos i de les interaccions 
medi ambientals. 

 

LIFE+ 



http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28021_es.htm 

LIFE+ 



Consell Comarcal – SECOMSA  



Abans de 1995, només 4 dels 28 municipis de la comarca tenien resolta 
correctament la gestió dels residus. 

 

El Consell Comarcal clausura els abocadors municipals i estableix acords amb 
plantes de tractament homologades (incineradora de Sirusa i abocador de 
Tivissa), i posa en marxa un sistema comarcal de recollida selectiva en origen i 
tractament de residus, basat en el reciclatge i en la valorització de les diferents 
fraccions dels residus. 

 

L’any 1996 crea Secomsa per gestionar el servei mancomunat:   

 contenidors de selectiva a tots els municipis 

 flota pròpia de camions  

 dóna servei a 27 dels 28 municipis del Baix Camp 

Consell Comarcal – SECOMSA  



El Centre Comarcal de Gestió de Residus del Baix Camp es va inaugurar el 1997. 

 

El Centre és propietat del Consorci per a la Gestió de Residus Municipals del 
Baix Camp, ens públic format pel Consell Comarcal del Baix Camp i els 
ajuntaments de Botarell, Mont-roig del Camp, Riudoms, Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, la Selva del Camp i Capafonts (en representació de l’Agrupació de 
Municipis de la Zona de les Muntanyes de Prades).  

  

El Centre aplega les instal·lacions de tractament de: 

 

 Oficines de Secomsa 

 Planta Comarcal de Compostatge 

 Planta de Transferència 

 Deixalleria Comarcal 

 

Consell Comarcal – SECOMSA  



Reflexió compartida: 

 

La Gestió dels Residus sempre té dues cares…  

 

 

 

 

La Gestió de Residus s’ha d’adaptar a condicions canviants: 
l’evolució dels volums, la seva morfologia, així com a la resta 
de paràmetres de Servei als Ciutadans…  

 

Consell Comarcal – SECOMSA  



Una planta de compostatge és una instal·lació dedicada a tractar matèria orgànica i 
residus vegetals per obtenir-ne compost, un adob orgànic que es pot emprar tant en 
jardineria com en agricultura… 

 

Planta de Compostatge  
(RSU – Ramaders) 



 

… La matèria orgànica que s’hi tracta prové de la recollida selectiva (la FORM), és a dir, 
correspon a la que els ciutadans recullen selectivament en origen i a la generada per 
grans productors (mercats, restaurants, comerços, etc.)… 

 

… També hi ha plantes de tractament – valorització de residus de ramaderia intensiva 
(especialment granja de porcs)… 

 

Planta de Compostatge 
(RSU – Ramaders) 
 



 

Però els processos que s’hi duen a terme generen uns condicionants d’entorn 
que poden arribar a ser crítics quan es saturen… o amb dificultats d’aplicació 
post tractament, com el bioestabilitzat de la planta de resta… o amb una 
fracció rebuig molt alta que acaba a abocador…    

 

Planta de Compostatge 



Exemple evolució rati “compost – rebuig” a una Planta estàndar de Compostatge de RSU 

Planta de Compostatge 
(RSU – Ramaders) 
 



Taula composició residus tractats  
Concentració en èpoques estivals d’alta afluència turística 

 

Planta de Compostatge 



Resum “Entrades – Sortides” 
(dades en tones)  

 

Planta de Compostatge 
(RSU – Ramaders) 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (*) 

FORM PROCEDENTS DE CIRCUITS 22.691 24.526 29.035 31.650 31.021 32.416 29.489 

FORM DE CIRCUITS DE CATALUNYA         50     

FORM PROCEDENTS D'ALTRES PLANTES   331 2.018 14.585 5.661 3.851 3.311 

TOTAL ENTRADES FORM 22.691 24.857 31.054 46.234 36.732 36.268 32.800 

ENTRADES DE FRACCIÓ VEGETAL 7.130 12.102 14.555 14.363 15.987 17.805 16.835 

ENTRADES DE RESIDUS INDUSTRIALS 6.020 5.875 4.367 5.439 4.903 3.705 2.801 

TOTAL ENTRADES FORM + FV 29.821 36.959 45.609 60.597 52.720 54.073 49.635 

SORTIDES DE RESIDUS 3.605 4.841 5.824 3.592 4.527 3.102 2.051 

SORTIDES DE PRODUCTES 6.044 5.260 9.586 16.268 20.354 29.784 22.517 

TOTAL SORTIDES 9.649 10.101 15.409 19.860 24.881 32.886 24.568 

(*) Les dades de l'any 2013 són les corresponents al periode gen-nov, manquen les dades de des 2013 
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Projecte REVAWASTE 



 
 Què motiva el projecte? 
 

Projecte REVAWASTE 

L’ampli marge de millora que hi ha a les actuals instal·lacions de 
tractament de residus de diferents formats i origens… 
 
… als efectes d’optimitzar i adequar als requeriments cada dia més 
exigents de la ciutadania i la legislació… 
 
… tots els PROCESSOS de tractament i valorització dels residus de 
diferents tipologies. 
 
 



 
 Què és el Projecte REVAWASTE? 
 

Projecte REVAWASTE 

És un conjunt de maquinària destinada a demostrar nous sistemes de 
processat de residus de diferents tipologies i la seva Valorització. 
 
 
 





 
 On busca incidir el projecte demostratiu? 
 

Projecte REVAWASTE 

En la millora de les condicions d’entorn globals que genera una 
planta de processat de residus: 
 
… la eficiència energètica (menor consum global) 
… la reducció de costos operatius de planta 
… ampliar els processos de valorització  
… millorar les condicions de treball en planta 
… reduir les emisions de CO2 a l’atmosfera 
 
… minimitzar el impacte real dels residus al medi ambient 
… com ara reduir el volum total finalment enviat a abocador 
… i evitar emisions d’olors (procesos d’atmòsfera tancada i aillada) 
 
 
 



 
 Per què la Planta de Compostatge de Secomsa a Botarell? 
 

Projecte REVAWASTE 

En els seus inicis, fou una de les plantes pioneres i capdavanteres a 
Catalunya… 
 
… reconeguda amb premis a l’Excelència, esdevingué referència al 
sector de Tractament de Residus Orgànics… i ens agradaria aportar el 
nostre granet de sorra per retornar a la Planta a aquests VALORS. 
 
… permet generar posibles sinèrgies de valor amb les instal·lacions de 
la planta de tractament de fracció resta sense afectar al normal 
desenvolupament de la planta de compostatge. 
 



 
 Quina durada i cost té el Projecte Demostratiu? (1 de 2) 
 

Projecte REVAWASTE 

La durada del Projecte Demostratiu és d’aproximadament 3 anys 
(finalitza el 30 de setembre de 2016) 
 
… Secomsa cediria un espai actualment lliure, sense afectar al actual 
funcionament del Centre 
… Secomsa aportaria els residus que ja té actualment en les seves 
instal·lacions, descarregant per tant la càrrega operativa real del 
Centre, sense haver d’asumir costos de cap tipus 
 
Finalitzat el periode de projecte, Infinit VE es responsabilitza de la 
retirada complerta de les instal·lacions demostratives. 
 



 
 Quina durada i cost té el Projecte Demostratiu? (2 de 2) 
 

Projecte REVAWASTE 

El Pressupost del Projecte Demostratiu és de 1 700 000 €.  
El programa europeu LIFE+ aporta 700 000 €. 
Infinit VE, empresa privada amb el 100% de capital català, és responsable 
d’un total de pressupost de 1 000 000 €. 
En el projecte demostratiu hi participa també la Fundació Tecnològica 
CARTIF. 
 
Secomsa NO tindrà cap cost en el marc del Projecte Demostratiu 
 
Significativa tasca de comunicació i difusió en el marc del projecte (imatge 
positiva del territori sobre sensibilització medi ambiental) 
  



Dimensionament específic i detalls 

I de les següents maquinàries i instal·lacions per la part de residus sòlids urbans, 
principalment bioestabilitzat i equivalents, i parcialment fracció resta de plàstics: 
 
1. dipòsits receptors / dosificadors 
2. mecànica de pre-procesat (separació de fraccions no desitjades) 
3. sistema de transformat de residu (sòlid) a producte derivat (gas+líquid+sòlid) 
4. sistema de tractament final del producte per la seva valorització, segons el 
format físic del mateix (caldera, pelletitzadora, ensacadora) 
 
 
 



Dimensionament específic i detalls 

Per la part de residus orgànics de ramaderia intensiva i agricultura: 
 
1. dipòsits de transport (per evitar emisions d'olors en la planta, els dipòsits de 
recepció són a la vegada els de transport, de manera que es realitza la càrrega a la 
granja origen) 
2. dipòsits de digestió (recuperació del biogàs: CH4 i CO2) 
3. recuperació dels nitrats i fosfats de la fracció líquida digerida (increment SAU) 
4. preparació del producte fertilitzant sòlid (ensacadora) 
5. depuració final de la fracció líquida segons ús destinat (reg o evaquació) 
 
 



Altres qüestions (I) 



Altres qüestions (II) 



Altres qüestions (III) 



Altres qüestions (IV) 



Altres qüestions (V) 



Altres qüestions (VI) 



Altres qüestions (VII) 



Altres qüestions (VIII) 



Altres qüestions (IX) 



Altres qüestions (X) 



Altres qüestions (XI) 



Altres qüestions (XII) 



Gràcies ! 


