
SERVEI D'INCINERACIÓ DE RESIDUS 
URBANS SA 



Les ciutats representen actualment el 2% del territori del planeta, i s’estima que 
concentraran el 2030 més del 60% de la població, de manera que consumiran el 75% de 
l’energia a escala mundial i seran l’origen del 80% de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle. 
 
Rocío Fernández Artime, Presidenta de la Plataforma Tecnològica d’Eficiència 
Energètica. 

 Les ciutats són centres de trobada, de sociabilitat, de comerç, de creativitat, 
generadores de fluxos de tota mena i a tots els nivells, però també són grans fonts de 
dispendi energètic. Consumeixen "prop de dos terços de l'energia produïda al món".  
"Les ciutats són entorns clarament desequilibrats per al balanç energètic", asseguren 
des del Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC). "Es tracta d'espais amb un 
molt elevat consum energètic i un clar dèficit en la seva generació, donat que les 
centrals productores d'energia estan fora", "La densitat de consum és intensíssima", 
confirma Salvador Rueda, director de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, pel que 
"l'autosuficiència local és un repte" a assolir. 
 



http://www.lavanguardia.com/economia/20170506/422335535562/el-
mundo-crece-en-las-ciudades.html 
 
La Vanguardia. ROSA SALVADOR, 07/05/2017  
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TRANSICIÓ ENERGÈTICA 

QUÈ APORTEN I PODEN 
APORTAR LES PLANTES DE 

VALORITZACIÓ ENERGÈTICA? 



SIRUSA 

• L’empresa explotadora SIRUSA es va constituí a l’any 1990 i els  seus accionistes 

inicials foren la Mancomunitat (60%) i l’IDAE (40%), substituït per l’ICAEN al retirar-

se a l’any 2011. Actualment la composició és 95% Mancomunitat i 5% AVANÇ, SA 

(Generalitat de Catalunya). 

 

• És una empresa singular, en la que els ajuntaments són els propietaris de les 

instal·lacions, operadors i al seu temps els principals clients. 

MANCOMUNITAT 

www.sirusa.cat 

www.mancomunitatdelcamp.cat 

• La Mancomunitat d’Incineració de Residus Urbans està integrada per nou 

municipis i es va constituí a l’any 1987 amb la finalitat de donar resposta conjunta 

a la gestió dels residus sòlids urbans. 

 

• La Mancomunitat va decidir la constitució d’una empresa de serveis per a la 

valorització energètica dels residus. 



La Mancomunitat la formen els municipis de Cambrils, Constantí, 
Reus, Salou, Tarragona, Valls, Vila-seca, Constantí i La Canonja 
(300.000 habitants). 

MANCOMUNITAT/SIRUSA 



PLANTA INCINERADORA de la MANCOMUNITAT 



ESQUEMA DE LA PLANTA 



RSU 
151.996 t  

Ferralla:  3.336 t Cendres:  
4.373 t (2,9%) 

Generació: 
55.096 MWh 

Venda:          
45.420 MWh 

Balanç any 2015 

Escòries:            
30.434 t (20,0%) VECSA 



VALORIZACIÓ DE SUBPRODUCTES. GESTIÓ DE LES 
ESCÒRIES 

L’empresa VECSA, participada per SIRUSA, s’encarrega del procés de preparació i 

comercialització de l’“ESCOGRAVA”. 

• Aquesta valorització es regeix per la legislació de la Generalitat respecte aquest 

tipus de materials, i es requereix anàlisis específics u control de les aplicacions. 

• L’“ESCOGRAVA” constitueix del 25 al 30% en pes del total de residus valoritzats. 

• Cada any es recuperen i valoritzen unes 3.500 t de metalls (alumini, coure, ferro). 

VECSA ESCÒRIES 

Ferralla 



UTILITZACIÓ DE L’“ESCOGRAVA” 



EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

• Segons la Directiva Europea de Residus una instal·lació d’incineració es 

considera de valorització (no eliminació) si la seva eficiència energètica és de: 

 0,60 per instal·lacions autoritzades abans de l’any 2009 (cas de 

Tarragona). 

 0,65 per instal·lacions autoritzades amb posterioritat a l’any 2009. 

La definició d'Eficiència Energètica es calcula amb la següent fórmula: 

Eficiència Energètica = Ep – (Ef + Ei) / 0,97 (Ew + Ef) 

R1 



PLA DIRECTOR 



PLANTA DE PRETRACTAMENT 

FRACCIÓ RESTA 

FRACCIÓ 
REBUIG 

Alguns materials valoritzables (2-8%) 
Evaporació d'aigua, etc. 



FORN 
CALDERA 

TURBINA 
2 MW? 

TRACTAMENT 
DE GASOS 

XARXA DE VAPOR 

PRETRACTAMENT + XARXA DE VAPOR 



RENDIMENT PER ELECTRICITAT 
20-25% 

RENDIMENT 
CALDERA 
75-80% 



PROJECTE DE VENDA DE VAPOR DE SIRUSA 

DADES DE LA LICITACIÓ 
Descripció: Proposar una solució tècnica i executar l’obra que permeti la venda del vapor generat a 
la planta de SIRUSA, així com establir les condicions contractuals per a la venda de vapor entre 
l’empresa adjudicatària i SIRUSA: fórmula retributiva, duració i altres clàusules generals que 
regularan el contracte. 
 
CONTRACTE CONDICIONAT: L'adjudicació del contracte restarà condicionada a la obtenció de la 
autorització corresponent de domini públic per a la distribució. 
 
CALENDARI ORIENTATIU 
Data de tramesa de l’anunci al DOUE: 29 d’abril de 2017 
Publicació al Perfil del contractant: 2 de maig de 2017 

Producció màxima de vapor 2 x 22,4 t/h

Temperatura del vapor 360 ºC

Pressió del vapor 36 bars



EXEMPLE PROPER: LA PLANTA DE VALORITZACIÓ 
ENERGÈTICA DE TERSA (Sant Adrià del Besòs) 
http://www.districlima.com/ca 

Una xarxa en constant creixement (més de 10 anys) que ja sobrepassa els 15 km 
de traçat. 



EXEMPLE PROPER: LA PLANTA DE VALORITZACIÓ 
ENERGÈTICA DE TERSA (Sant Adrià del Besòs) 
http://www.districlima.com/ca 



OBJECTIUS 
 

- INCREMENTAR LA VALORITZACIÓ MATERIAL 
 
- INCREMENTAR L’EFICIENCIA ENERGETICA 

CONCLUSIONS 
 

- ELEMENT CLAU EN LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA LOCAL 
 

- PARTICIPACIÓ EN LA GENERACIÓ DISTRIBUÏDA D’ENERGIA 
 

- ELEMENT CLAU EN L’ECONOMIA CIRCULAR 


