
INFORME TÈCNIC SOBRE L’AVANÇ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE LA PLANTA 
DE VALORITZACIÓ I DIPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS NO ESPECIALS DE CLASSE II 
AL  PARATGE  DELS  MAGRELLS  (TM  DE  TIVISSA)  PER  A  LA  REDACCIÓ  DEL 
DOCUMENT D’ABAST DE L’ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC. 

1. Sol·licitant
 
Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre (OMA) del Departament de Territori i Sostenibilitat de  
la Generalitat de Catalunya. 

2. Fets

En data 27 de maig de 2019 es va rebre al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre la consulta, per part de  
l’Oficina  de  Medi  Ambient  (OMA),  sobre  els  aspectes  ambientals  rellevants  del  territori  per  a  la 
redacció del document d’abast de l’Estudi Ambiental Estratègic, d’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de  
novembre, d’avaluació ambiental, en el procés per a l’aprovació del Pla Especial Urbanístic de la Planta  
de Valorització i Dipòsit Controlat de Residus No Especials de Classe II del Paratge dels Magrells de  
Tivissa. 

L’OMA ha facilitat un enllaç per descarregar els dos documents que han de servir de base per a l’anàlisi  
i formulació dels aspectes ambientals rellevants. Aquests documents són:

- Avanç del Pla Especial Urbanístic (PEU) corresponent a l’ampliació de la Planta de Valorització   
i Dipòsit Controlat de Residus No Especials de Classe II del Paratge dels Magrells, gener 2019.
Promotor: Gestió i Recuperació de Terrenys, S.A. (GRT)
Consultora: Gestió del Territori i Urbanisme (OUA)

- Document Inicial Estratègic (DIE), febrer 2019.  
Promotor: Gestió i Recuperació de Terrenys, S.A. (GRT)
Consultora: Barrau Enginyers Consultors, SLU

Es disposa del termini d’un mes per aportar els aspectes ambientals més rellevants del territori i les 
obligacions jurídiques existents que hauran de regir el Pla.

2.1 Antecedents  

La planta de valorització i dipòsit controlat de residus no especials actual forma un complex que té com 
a titular la societat Gestió i Recuperació de Terrenys, SA (GRT), i porta exercint des de l’any 2001.

En  els  antecedents  del  Document  Inicial  Estratègic  (DIE)  es  considera  convenient  portar  a  terme 
l’ampliació del vas d’abocament del Complex, per tal de donar solució a la manca d’espai de disposició 
final de residus pel que fa a les comarques que integren l’Agrupació Territorial IV, en particular, i a  
Catalunya, en general. D’aquesta manera, es vol donar una solució a la problemàtica de les empreses  
dels diferents sectors ubicades en l’àmbit territorial de les Terres de l’Ebre.

La Directiva Marc de Residus EC/98/2008, com al Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text  refós de la Llei reguladora dels residus (en endavant TRLRR) estableix,  en darrer 
terme, la deposició del rebuig en dipòsit controlat.
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La classificació d’aquesta activitat, segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, queda emmarcada en l’Annex I, apartat 10, subapartats 6 i 7:

Annex I.1:Règim d’autorització ambiental amb una declaració d’impacte ambiental
10.6.  Dipòsits  controlats  de  residus no especials  que rebin més de 10 tones/dia  i  amb una  
capacitat > 25.000 tones.
10.7 Instal·lacions per a la valorització de residus no especials

L’activitat desenvolupada té la darrera autorització de data de 29 de juliol de 2014.

L’àmbit del planejament objecte de l’Avanç de PEU per a l‘activitat de dipòsit controlat de residus i  
planta  de valorització té una superfície  de 690.000 m².  Des del  punt  de vista de l’estructura  de la 
propietat cadastral, queda conformat per un total de 49 finques i dos polígons del municipi de Tivissa 
(polígon 1 i polígon 20) i una petita porció del polígon 11 de Móra la Nova. La seva superfície cadastral  
de l’àmbit és de 718.356,00 m² (71,8 ha) distribuïda segons:

Titularitat Superfície (m²) % Núm. Parcel·les
Gestió i Recuperació de Terrenys 272.893,00 37,99 16
Consell Comarcal 22.709,00 3,16 3
Consorci de residus 101.734,00 14,16 3
Domini públic 20.387,00 2,84 5
Altres propietaris 300.633,00 41,85 22
Total 718.356,00 100,00 49
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Actualment el Complex de valorització i disposició dels residus ocupa una superfície total de 225.000 
m² (22,5 Ha) dels  quals  15.406 m² corresponen a  l’àrea  d’infraestructures;  138.375 m² a  l’àrea  de  
disposició  controlada  o  vas  d’abocament,  amb  un  volum  total  autoritzat  del  dipòsit  controlat  de  
4.095.260 m3 segons la Resolució d’ampliació de l’1 de desembre de 2009 atorgada a l’empresa Gestió 
i Recuperació de Terrenys, SA i que comportava una ampliació de la superfície i volum de l’àrea de 
disposició de residus de 4.375 m² i 872.167 m3 respectivament, a sumar als 134.000 m² i 3.223.093 m3 

amb que ja comptava, i 71.219 m² a la zona restant segons es mostra en la taula següent:

Activitat Superfície (m²) % (m²) Volum (m3)
Àrea d'infraestructures 15.406 6,85 ---

Àrea de disposició de residus
138.375 

(134.000+  4.375*)
61,50

4.095.206,00 
(3.223.093 + 872.167*)

Altres - Àrea restant 71.219 31,65 ---
Total 225.000 100,00 4.095.206
* Ampliació segons Resolució d'1 de desembre de 2009

Actualment el Complex de valorització i disposició de residus no especials de Tivissa, consta de: 

 Línia de valorització de residus no especials (planta de triatge de les fraccions valoritzables).
 Línia de disposició controlada (vas de dipòsit dels residus).
 Infraestructures  de serveis  (oficines,  planta  de  tractament  de lixiviats,  bàscula  pesatge,  nau 

planta triatge ...). 

Les instal·lacions anteriors són existents i es troben legalitzades i a ple funcionament, i es modificaran  
per acollir els serveis necessaris que permetin desenvolupar una ampliació formada per: 

 Formació de nous vasos de disposició controlada per fases (vasos de dipòsit de residus).
 Buidat dels residus de l’antic abocador comarcal clausurat dels Magrells
 Creació d’altres infraestructures de serveis a la capçalera del polígon 1.

La capacitat de tractament actual de la planta de valorització del Complex s’estima en 200.000 Tn/any.

L’esquema de treball per a la valorització dels residus, a partir de la incorporació del tròmmel, es mostra 
a continuació:
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El residu de procedència municipal valoritzable es passa per un tròmmel elevat que permet la separació 
de la fracció orgànica dels residus sòlids urbans que arriben a la planta de valorització. El rebuig generat  
a  partir  de  la  separació  de  la  matèria  orgànica  (MOR)  es  recull  a  la  part  inferior  del  tròmmel.  
Seguidament es procedeix al seu triatge manual a partir d’una línia específica de triatge. 

La fracció de rebuig d’aquesta operació cau per gravetat a una zona connectada amb la premsa de residu 
no  valoritzable  (rebuig),  es  premsa,  s’embala  i  les  bales  resultants  s’emmagatzemen  a  la  zona 
d’emmagatzematge  dels  residus  valoritzats.  Quan  la  quantitat  de  bales  de  rebuig  és  suficient,  es 
carreguen en un camió amb caixa oberta, amb destí al dipòsit controlat. Un cop al dipòsit, passen a una 
carregadora i les bales es dipositen, de manera ordenada, al vas d’abocament. Aquest procés permet, per  
una banda, triar i classificar els residus corresponents a les fraccions de MOR, de paper i cartró, els  
elements fèrrics i no fèrrics, el vidre i la fusta i, per una altra banda, preparar les bales que van a parar,  
de manera ordenada i autònoma, al vas del dipòsit, un cop seleccionats els residus valoritzables. 

El residu de procedència industrial valoritzable, un cop s’ha descarregat a la platja de descàrrega de la 
planta, es procedeix al seu triatge manual a partir d’una línia específica de triatge. La fracció de rebuig 
d’aquesta operació cau per gravetat a una zona connectada amb la premsa de residu no valoritzable 
(rebuig) i, si hi ha possibilitats, s’embala i es diposita en el dipòsit controlat. Si no és adequat per a  
embalar es diposita a granel en el dipòsit controlat. D’aquesta manera es poden triar i classificar els  
residus corresponents a les fraccions de paper i cartró, els elements fèrrics i no fèrrics, el vidre i la fusta  
i dipositar en el vas, el rebuig final.

El residu de procedència industrial no valoritzable, un cop verificada la seva idoneïtat per a ser gestionat 
en el dipòsit, es descarrega a granel en el vas d’explotació per a procedir a compactar i cobrir amb 
argiles.

El  complex  també compta  amb instal·lacions  auxiliars  operatives:  edificis  d’administració,  control,  
laboratori, bàscula, vestidors i menjador; planta de tractament de lixiviats, nau per maquinaria i renta  
rodes;  dipòsit  d’aigua  i  gasoil;  bassa  de  lixiviats  i  bassa  d’aigües  pluvials  d’explotació;  estació  
meteorològica; set piezòmetres, torxa i tancament perimetral.

2.2 Estudi d’alternatives per a l’execució de l’ampliació del dipòsit controlat  

L’execució de l’ampliació del Complex de valorització i disposició de residus no especials aprofita la  
presència de l’antic abocador clausurat i les instal·lacions actuals del Complex,  no suposa canvis en 
l’ordenació del recinte més enllà dels plantejats a la Modificació Puntual de les Normes subsidiàries de 
planejament per a la regulació i delimitació d'un sistema urbanístic general d'infraestructures de gestió  
de  residus,  dipòsit  controlat;  regulació  de  les  claus  7d,  7e  i  7f;  i  regulació  del  sistema  hidràulic,  
promoguda per l’Ajuntament de Tivissa i aprovada definitivament el 17 d’octubre de 2017, així com els  
derivats de l’aplicació de les mesures ambientals i  paisatgístiques que tinguin per objecte la millor  
integració de l’activitat amb l’entorn.

L’article 69 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme estableix que als documents de planejament derivat  
cal  efectuar  l’estudi  d’alternatives  d’emplaçament  del  projecte,  així  com la  justificació  de  l’opció 
escollida i del compliment dels requisits que legitimen l’aprovació del pla. Cadascuna de les alternatives 
estudiades s’analitza en base a una sèrie de paràmetres que han de garantir l’objectiu desenvolupament 
urbanístic sostenible previst al Text Refós de la Llei d’Urbanisme, així com a la normativa en matèria  
d’avaluació ambiental estratègica i als documents de criteris de Planejament Territorial. 

Les alternatives plantejades i resultats són les següents:
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Alternativa 0: evolució sense la formulació del Pla Especial Urbanístic

Aquesta alternativa planteja,  sense la formulació del  Pla Especial  Urbanístic,  la no ampliació del  
Complex de valorització i disposició, tot i que l’àmbit ja disposa, a partir de la Modificació Puntual  
d’octubre de 2017, la qualificació de sistema de serveis tècnics que permet el desenvolupament de  
l’ampliació. D’aquesta manera, l’àmbit del Complex de valorització i disposició continuarà ocupant  
les parcel·les actuals, sense preveure cap ampliació fora de l’espai que ocupa actualment, i l’àmbit de  
l’abocador comarcal, avui en dia clausurat, seguirà sense cap tipus d’intervenció.

Les valoracions negatives, doncs no n’hi ha de positives, són: l’incompliment del Pla urbanístic, no es  
garanteix les necessitats de capacitat per a la valorització ni la de disposició de residus i, finalment, no  
es pot garantir evitar la degradació del vas de l’antic abocador clausurat.

La valoració d’aquesta alternativa es pot considerar negativa, doncs planteja que les parcel·les actuals 
tenen una capacitat limitada preferentment sense ocupar les tres del Consell Comarcal ni les tres del 
Consorci on està el dipòsit clausurat. Aquest plantejament difícilment garantirà l’entrada de residus del 
Consorci per als propers 30 anys mantenint la viabilitat de l’explotació per part de l’empresa GRT, SA. 

Alternativa 1: desenvolupament de l’ampliació en una altra parcel·la

Aquesta  alternativa  planteja  la  ubicació  de  l’ampliació  en  un  altre  indret,  fora  de  l’àmbit  que  
prèviament la Modificació Puntual aprovada l’octubre de 2017 qualificava com a Sistemes de Serveis  
Tècnics, suposant la ocupació d’espais, a priori, sense qualificació de serveis tècnics i infraestructures,  
alhora que generadora d’un major impacte ambiental en tant que dispersa en el medi natural.

Les valoracions negatives, doncs no n’hi ha de positives, són: urbanísticament s’hauria d’iniciar un  
nou instrument de planejament en sòl no urbanitzable, suposa un retard en la disponibilitat del nou  
dipòsit  controlat,  comporta  l’afecció  d’un  nou  paratge  i  amenaça a  l’entorn  més  immediat  i  una  
contradicció en l’ús racional del territori, fragmentant el mosaic agrícola propi del lloc i comprometent  
la seva qualitat ecològica.

La valoració d’aquesta  alternativa també s’ha de considerar  negativa doncs també planteja  que les 
parcel·les actuals tenen una capacitat limitada per garantir l’entrada de residus del Consorci per als  
propers 30 anys mantenint la viabilitat de l’explotació per part de l’empresa GRT, SA. La recerca d’un 
nou indret per a la construcció del dipòsit de residus controlat de classe II i la seva legalització suposa 
un procés complicat actualment a la comarca de la Ribera d’Ebre i la tramitació també comporta uns  
anys, per la qual cosa, amb la capacitat actual del dipòsit controlat no es podria assumir a curt termini  
l’entrada de residus del Consorci i altres indrets a un nou dipòsit fora de l’emplaçament de l’actual. 
També té una part negativa el fet que a l’actual dipòsit  clausurat no es realitzés cap actuació per a 
garantir la impermeabilitat del vas.

Alternativa 2: desenvolupament de l’ampliació en l’àmbit del Pla Especial Urbanístic

Aquesta  alternativa  planteja  el  desenvolupament  de  l’ampliació  del  Complex  de  valorització  i  
disposició dels residus al conjunt parcel·lari objecte del Pla Especial Urbanístic.

L’afecció urbanística d’aquesta permet reconèixer la superfície actual destinada a l’ús de valorització i  
disposició dels residus i  augmentar la superfície segons criteris  de proximitat  en tant  que ocupant  
terrenys  propers  a  l’activitat  existent.  També  es  dona compliment  de  la  planificació  territorial  en  
matèria  de  gestió  de  residus  (PINFRECAT20  i  PRECAT20),  basada  en  la  racionalització  de  les  
instal·lacions existents i l’autosuficiència de les necessitats per a cada zona (Zona 3, Comarques de  
Tarragona  i  Centre),  segons  la  qual  només  s’identifiquen  dos  dipòsits  controlats  de  residus  no  
perillosos de titularitat pública i tres de titularitat privada. 
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El  projecte  de  l’abocador  parteix  de  les  autoritzacions  prèvies  reconegudes,  sense  que  hi  hagi  
impediments  legals  en  quant  al  planejament  territorial  i  amb el  posterior  condicionament  del  vas  
previst, així com la seva clausura. En aquest sentit, després de l’aplicació del pla especial, l’activitat es  
concentra en una àrea de menor impacte i major facilitat de dotació de serveis i d’accessibilitat, i al  
mateix temps, es facilita la seva tramitació per part dels promotors. 

L’elecció de l’alternativa 2 actua sobre una zona ja “alterada” per l’existència de l’antic abocador  
comarcal i per l’activitat implícita i aprofita l’existència de les obres, instal·lacions i infraestructures  
de l’abocador actual. Així mateix, constitueix un punt de fàcil accés, en bona connexió amb la xarxa  
viària existent i amb l’única intervenció destinada a l’adequació dels vials interiors a l’àmbit.

L’antic abocador clausurat,  que data de l’any 1994,  va començar a recepcionar els  residus de les  
comarques de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat fins a la seva clausura, efectuada l’any 2001,  
abans d’arribar al final de la seva vida útil.

L’obertura de l’antic abocador així com la seva operativitat es van desenvolupar en períodes anteriors  
a la regulació normativa d’aquesta tipologia d’infraestructures de disposició. El gruix de normatives  
que regulen aquestes infraestructures es tradueixen en el Decret d’àmbit autonòmic de l’any 1997 (que  
conté el gruix tècnic de la gestió i clausura d’un dipòsit controlat) i un Reial Decret estatal, que data de  
l’any 2001, que transposa a Espanya la Directiva 1999/31/CE, del Consell de 26 d’abril, relativa a  
l’abocament de residus. Aquest conjunt de normatives constitueixen un punt i apart en la gestió dels  
abocadors  a  Espanya;  l’esmentat  Reial  Decret  establia,  per  a  l’any  2002,  la  data  límit  per  a  la  
realització  d’un  pla  de  condicionament  del  gruix  d’instal·lacions  de  deposició  final  controlada  
operades a territori espanyol. La gran majoria (el 83% pel que fa a l’any 2009, tal i com consta al  
document  “Mineria  Urbana:  extracció  de  recursos  dels  abocadors”,  Puig  Ventosa,  I.  2011)  van  
condicionar-se, mentre que la resta d’abocadors que no complien les esmentades normatives han anat  
tancant  progressivament,  sense  poder  garantir  les  condicions  d’impermeabilització,  clausura,  
tractament  de  residus  i  emissions  que  actualment  s’exigeixen  a  aquesta  tipologia  d’instal·lacions.  
L’antic abocador clausurat de Tivissa; si bé actualment ja no rep residus, es desconeix la incidència  
que tenen sobre el medi ambient els residus actualment dipositats i les emissions de gasos i lixiviats que  
aquests generen. 

El buidat del material abocat a l’antic abocador, bé recuperació, bé disposició controlada en una altra  
infraestructura, permetrà portar a terme tant la remediació del sòl que ocupa, donat el desconeixement  
que es té sobre l’estat de la impermeabilització, com l’aturada de les emissions dels gasos d’efecte  
hivernacle generats així com la dels lixiviats.

L’aplicació de tècniques de mineria a l’antic abocador clausurat  permetrà recuperar la fracció de  
materials valoritzables que s’havien dipositat al vas sense efectuar una tria prèvia, de manera que es  
fomenta l’economia circular a partir de la reintroducció al mercat de materials que encara disposen de  
vida útil, tals com plàstics, fustes, metalls i no metalls, vidre, etc. A més, els elements que no siguin  
recuperables  poden  dipositar-se,  de  manera  segura  i  legal,  en  una  instal·lació  molt  propera,  
corresponent al vas actual del Complex de Valorització i Disposició de Tivissa, reduint la distància a  
recórrer  pels  vehicles  de  transport  i,  com a  conseqüència,  les  emissions  a  l’atmosfera  en  forma  
d’emissions difuses, pols i soroll. Altra avantatge resulta que s’aconsegueix un alliberament de sòl, al  
reduir-ne la quantitat de rebuig i incrementant el valoritzat. 

Pel que fa a l’interès públic, l’alternativa garanteix la resposta a les necessitats comarcals quan a la  
gestió de residus es refereix,  alhora que amb les eines i  procediments adequats als nous criteris  i  
tecnologies  aplicables  en aquesta matèria tenint  en compte,  d’una banda,  la  inexistència de àrees  
d’infraestructures de gestió de residus en un perímetre de 150Km i, d’altra banda, la vida útil de les  
instal·lacions  existents,  amb  un  marge  inferior  als  cinc  anys.  En  aquest  mateix  sentit,  suposa  el  
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desenvolupament del planejament vigent i l’interès públic d’una actuació que, gestionant els residus  
generats a la comarca, dona resposta a una situació que, a data actual, no té resolta la problemàtica  
envers la demanda de residus a tractar.

Pel  que fa  a l’interès  ambiental,  es  garanteix  la  recuperació d’un espai  degradat  (antic  abocador  
comarcal) i el compliment de les directrius tècniques en matèria de condicionament i clausura del vas,  
amb  el  valor  afegit  de  dur-se  a  terme  l’activitat  de  mineria.  Igualment,  des  d’un  punt  de  vista  
ambiental, la reutilització de les instal·lacions existents permet minimitzar l’impacte sobre el territori.  
En aquesta àrea, no es detecten peculiaritats destacables pel que fa al grau de protecció, tant per raons  
dels seus valors, com pel que fa als riscos o servituds per a la protecció del paisatge, del medi o del  
domini públic hidràulic a més de donar cobertura a la protecció de la xarxa hídrica i mantenir la  
connectivitat del paisatge, evitant la seva fragmentació.

La valoració de les alternatives  definides anteriorment, en base als seus efectes globals i les seves  
determinacions estructurals d’acord amb els objectius relacionats al principi de l’apartat 10 del DIE  
considera que la millor alternativa es la 2, l’implementació de l’ampliació del Complex de valorització  
i disposició de Tivissa en l’àmbit del PEU.

En l’apartat es proposen una sèrie de mesures correctores per a incorporar en el PEU pel que fa a les 
consideracions:

Minimització de l’ocupació del sòl

- Minimitzar el màxim que es pugui, garantint la viabilitat de l’activitat existent, l’ocupació i alteració  
del sòl.
-  Evitar  efectes  ambientals  fora  de  l’àmbit  de  la  modificació,  delimitant  perfectament  qualsevol  
actuació dins el sector.
- Aprofitar part de les edificacions i infraestructures existents pel possible creixement de l’activitat  
existent.

Conservar vegetació d’interès dins l’àmbit

-  Intentar  conservar  al  màxim  la  vegetació  dels  hàbitats  d’interès  comunitari  (HIC)  –Pinedes  
mediterrànies existents a l’àmbit en l’ordenació del sector, com a apantallament de futura activitat.
- En cas d’afectar els HIC caldrà reposar aquesta vegetació en altres indrets, per compensar la pèrdua  
d’hàbitats naturals.
- Mantenir sempre que es pugui la vegetació autòctona existent i pròpia del lloc en la futura ordenació  
de l’espai.

Paisatge

- Elaboració d’un estudi d’impacte i integració paisatgística, d’acord amb la normativa vigent, en què  
caldrà definir l’ordenació més favorable per integració i minimització de l’impacte paisatgístic, així  
com possibles mesures correctores i compensatòries.
- Tenir en compte criteris ambientals i paisatgístics pel que fa a l’ordenació de l’àmbit del Pla Especial  
Urbanístic.
- Realitzar un bon tractament de l’espai de l’activitat i el seu entorn, minimitzant l’impacte visual de  
l’espai  construït  i  realitzant  un  tractament  adequat  a  l’espai  verd  de  transició  entre  l’activitat  i  
l’entorn.
- Mantenir, en la mida possible, part de la vegetació autòctona existent, per minimitzar alteracions al  
territori i aprofitar per possible apantallament de noves construccions. 
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La valoració de l’alternativa 2 plantejada és, en general, positiva sense entrar en l’àmbit de valoració de 
l’ocupació de les parcel·les previstes en la totalitat del polígon 1 i parcialment del polígon 2 al terme 
municipal de Tivissa. 

Els avantatges front les altres dos alternatives anteriors són evidents i  es comparteixen, incloent les 
mesures  correctores  proposades.  La  part  negativa  que  resulta  ve  de  la  previsió  de  la  inclusió  en  
l’ampliació del dipòsit actual de parcel·les del polígon 20. Es considera que amb l’ocupació parcial,  
sense les parcel·les de capçalera del dipòsit clausurat, o bé amb la inclusió d’aquestes també hi ha prou 
capacitat  per als propers 30 anys amb el volum anual  d’entrada actual  300.000 m3,  considerant que 
l’ampliació del vas del dipòsit controlat suposaria uns 9.300.000 m3. La xifra suposa una estimació de 
l’ocupació  de  les  tres  parcel·les  del  Consell  Comarcal  de  la  Ribera  d’Ebre,  les  tres  parcel·les  del 
Consorci i la totalitat de parcel·les del polígon 1. La inclusió de part de les parcel·les del polígon 2 
suposaria  una  ampliació  de  l’horitzó  del  dipòsit  controlat  superior  als  30  anys,  a  no  ser  que 
s’incrementés l’entrada de residus actual. La tendència de la producció de residus amb destí al dipòsit  
controlat  s’anirà  reduint  en  el  propers  anys  mitjançant  la  valorització  energètica,  l’augment  de  les 
fraccions de la selectiva, i l’augment del gravamen de la tona de residus que s’entra al dipòsit controlat, 
per part de l’Administració competent.

2.3 Estudi de l’afecció als requeriments ambientals significatius 

En  l’apartat  8  del  DIE  s’han  tractat  els  requeriment  ambientals  significatius,  diferenciats  en  set  
apartat, segons:

1) Àmbit territorial, descripció del terme municipal de Tivissa.
2) Medi  físic,  en  el  qual  tracta  del  punts:  relleu  i  geomorfologia,  geologia,  tectònica,  

hidrogeologia i hidrologia.

En aquest apartat cal fer menció en la hidrologia de la conca del barranc de Magrells. En el supòsit de  
l’ampliació del dipòsit  controlat,  ja  sigui  amb el  polígon 1 o fins i  tot  la part del  polígon 20, serà  
necessari  revisar  el  sistema  de  drenatge  consistent  en  un  canal  obert  rectangular  que  finalment  
descarrega canalitzat amb un col·lector enterrat fins l’inici del barranc del Brull. L’ampliació suposaria 
una  major  superfície  d’aportació  d’aigües  pluvials  que caldria  replantejar  l’ampliació del  col·lector 
esmentat, ja sigui substituint-lo amb un altre de major capacitat o addicionant un altre paral·lel. 

3) Climatologia, qualitat de l’aire i contaminació lumínica.

Es realitza una descripció del clima del municipi de Tivissa, la qualitat de l’aire i el tipus de zonificació 
lumínica de la zona del dipòsit a ampliar.

4) Medi biòtic i perceptual.

Es caracteritza la zona de l’àmbit d’afecció pel que fa a vegetació, fauna, paisatge i connectivitat

5) Àrees de risc

Es tracten diversos riscos que poden tenir incidència per l’activitat, segons:
- Risc d’inundabilitat
- Risc d’incendis forestals
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- Risc d’esllavissada
- Risc de terratrèmol
- Risc de transport de matèries perillosos i risc químic en establiments industrials
- Risc radiològic

El que comporta una sensibilitat més elevada correspon al risc d’incendis forestals, per la qual cosa, 
s’haurà  de  complir  de  forma  estricta  el  que  estableix  el  Decret  64/1995,  de  7  de  març,  pel  qual 
s’estableixen les mesures de prevenció d’incendis forestals, ja que el municipi de Tivissa està declarat  
zona d’alt risc d’incendi forestal durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, tots  
dos inclosos. 

6) Àrees d’incidència de la Normativa Ambiental

Comporta la consideració dels hàbitats d’interès comunitari i especies de flora i fauna protegides

Com a hàbitats d’interès comunitari caldria d’estacar les masies afectades del polígon 20, masia del  
Garrofer, masia del Pere i masia de Barcelona, entre altres. Pel que fa a la flora i fauna no s’han detectat  
espècies protegides dins de l’àmbit del PEU, tot i això, cal destacar que tot el terme municipal es troba  
inclòs en les zones de protecció per l’avifauna amb la finalitat  de reduir  els riscos d’electrocució i  
col·lisió amb les línies elèctriques.

7) Medi humà

Considera la incidència de l’ampliació de l’activitat en l’ocupació del territori, vies de comunicació,  
població i mercat laboral, activitat econòmica, patrimoni cultural i nivells sonors. 

2.4 Necessitats d’ampliació de l’activitat  

En el punt 2.2 de l’avanç del PEU es relacionen una sèrie d’arguments per a justificar d’alguna manera  
la  necessitat  d’ampliació  de  l’actual  dipòsit  controlat  dels  Magrells.  Aquests  punts  s’han  adjuntat 
parcialment de forma simplificada i es donarà resposta a cadascun. 

1) Es justifica la necessitat de disposar de sòl apte per a infraestructures de gestió dels residus en  
concret al dipòsit controlat dels Magrells. S’afirma que tot i els esforços per reduir els residus i  
per trobar noves vies d’aprofitament i  reciclatge,  la gran quantitat de residus de deposició  
generats,  reclama una atenció especial  pel  que  fa  al  seu tractament  segons el  principi  de  
minimització  d’impacte  sobre  el  medi.  L’any  2016  (revisió  any  2018),  es  van  generar  a  
Catalunya més de 4,1 milions de tones de residus industrials,  de les quals, més del 76,8 %  
responen al tipus no especials,  és a dir,  uns 3,15 milions de tones, dels quals la deposició  
controlada de no perillosos seria de 0,47 milions de tones. Aquestes dades es desprenen de la  
taula adjunta a l’apartat esmentat tot i que les xifres que s’utilitzen no queden prou clares.

Segons la publicació de l’ARC de les dades estadístiques dels residus municipals de l’any 2017 s’han 
generat 3,8 milions de tones de residus municipals suposant un increment del 3,2 respecte a l’any 2016. 
Durant aquest període la població  s’ha incrementat un 0,4 %.  Tal com es pot apreciar en el gràfic 
adjunt generació el màxim de generació es va produir l’any 2007 amb 4,3 milions de tones i desprès va  
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seguir una reducció fins a l’any 2013 amb 3,6 milions de tones comparable a l’any 2002. A partir del  
2013 s’ha invertit la tendència amb un creixement del 7,2 %. Això es pot explicar amb la recuperació 
econòmica de la mateixa manera que la reducció del període 2007 a 2013 va ser per la crisi econòmica. 

Segons el gràfic adjunt del rati de generació de residus per càpita també l’evolució ha seguit les pautes 
descrites anteriorment produint-se un mínim en els darrers anys de 1,30 kg/hab./dia l’any 2013 i 1,39 
kg/hab./dia l’any 2017 resultant un increment del 6,5 %. 

El creixent nombre de plantes de tractament mecànic-biològic (TMB) que han entrat en funcionament 
en  els  darrers  anys  a  Catalunya  ha  permès  que  una  major  quantitat  de  fracció  resta  rebi  aquest 
tractament previ, cosa que ha comportat una reducció progressiva de les entrades directes d'aquesta en  
dipòsits controlats i incineradores, tal com reflecteixen les següents figures. 
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La recollida selectiva bruta dels residus municipals ha passat del 37,9 % del 2013 al 39,9%, al 2017  
evidenciant  una recuperació front  als  màxim assolit  el  2011 amb un 40,6%. Tot  i  la  davallada del  
període fins al 2013, cal destacar que les dades de recollida selectiva difereixen de les afirmacions per  
part dels ciutadans quan se'ls pregunta sobre si realitzen la recollida selectiva: el primer trimestre de  
2013  un  90,5% dels  ciutadans  de  Catalunya  afirmava  separar  els  residus  a  la  llar  per  realitzar  la  
recollida selectiva. L’augment  de la fracció selectiva ha derivat amb una reducció de la fracció resta,  
61,5 % el 2016 i 60,1 % el 2017 amb una reducció de part d’aquest al dipòsits controlats.
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El creixent nombre de plantes de tractament mecànic-biològic (TMB) que han entrat en funcionament 
en  els  darrers  anys  a  Catalunya  ha  permès  que  una  major  quantitat  de  fracció  resta  rebi  aquest 
tractament previ, cosa que ha comportat una reducció progressiva de les entrades directes d'aquesta en  
dipòsits controlats  i incineradores, tal com reflecteixen les anteriors imatges. 

La generació de residus comporta la tendència a l’augment de la recollida selectiva i  minorització de 
l’entrada de residus als dipòsit controlats, tot i que hagi hagut alteracions durant la crisi econòmica. El  
gravamen del residus considerats com a rebuig és cada vegada superior per tal de reduir l’entrada als 
dipòsits controlat, farà que la vida dels dipòsit controlats actuals es vegi prolongada. 

2) Es justifica que, per tal de distribuir el rebuig generat anualment al conjunt del país, el qual ha  
de ser tractat mitjançant deposició controlada, calen instal·lacions adequades de tractament  
dels  residus  no  especials  de  classe  II  adequades.  Fent  referència  al  document  del  
PINFRECAT20,  inclou,  en  la  Zona  3  de  les  Comarques  de  Tarragona i  Terres  de  l’Ebre,  
l’emplaçament on es troba l’activitat, existint un total de 4 dipòsits controlats: al municipi de  
l’Espluga de Francolí, amb una capacitat de 370.000 m³;a Mas de Barberans, amb 38.730 m³;  
a Reus, amb 1.393.066  m³, i a Tivissa, amb una capacitat de 3.114.318 m³. 

El 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  dictamina  que  el  PINFRECAT20  ha  de  permetre  el 
desenvolupament i implantació efectiva del nou Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de  
Catalunya (PRECAT20) i avançar en la integració d'aquest vector ambiental en el conjunt de polítiques 
de la Generalitat, i ha de constituir el marc de referència per a la implantació ordenada i equilibrada en 
el territori de les infraestructures necessàries per al tractament de residus a Catalunya, d'acord amb la  
reformulació del model de gestió, al qual s'han de subordinar els instruments que preveu la legislació  
urbanística.
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Les agrupacions territorials a Catalunya, a efectes de la gestió de residus municipals, són cinc, i pel que 
fa a l’Agrupació territorial 3, està formada per les següents comarques: Alt Camp, Baix Camp, Baix 
Ebre, Baix Penedès, Conca de Barberà, Montsià, Priorat, Ribera d’Ebre, Tarragonès i Terra Alta.

Segons el PRECAT20,  en l’Agrupació territorial 3, segons es mostra en la imatge adjunta, hi han les 
següents infraestructures:

- Una Planta de tractament de fracció resta
- Quatre plantes de compostatge
- Una incineradora
- Quatre dipòsits controlats

En el PEU es presenta com a dipòsit controlat de major capacitat el de Tivissa,  l’indret on esta situat és 
justament  la zona on es genera menys residus amb destí a dipòsit controlat provinent de les comarques 
de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta, doncs la població i la indústria es concentren entorn al  
Tarragonès, el Baix Camp i l’Alt Camp amb els dipòsits de major proximitat a Reus i l’Espluga de 
Francolí. El mateix succeeix amb les comarques del Baix Ebre i el Montsià que disposen del dipòsit de 
Mas de Barberans tot i la baixa capacitat actual disponible. 

3) La localització del  dipòsit  al  municipi  de Tivissa es considera adequada,  per la proximitat  
d’àrees generadores de residus i la bona accessibilitat. També es fa necessària la construcció  
d’aquest tipus d’infraestructura, tractant-se d’un element que compleix una funció que, més  
enllà de cobrir les necessitats del  municipi  on s’ubica,  pretén absorbir dimensions d’abast  
supramunicipal,  fent-se  indubtable  l’interès  públic  de  la  seva  implantació.  Finalment  es  
justifica que es minimitza l’impacte paisatgístic ja que la morfologia de la zona no permet que  
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l’activitat es visualitzi des de les zones urbanes més properes, evitant l’impacte paisatgístic des  
dels nuclis de població veïns. 

Tot i que el dipòsit a l’indret del Magrells es considera adequat per la proximitat a les àrees de generació 
de residus,  no és del  tot correcte,  doncs els  tres focus productius majoritaris es troben a distàncies  
rellevants: el Tarragonès i el Baix Camp a uns 50 km dels Magrells, la zona de l’Alt Camp i la Conca de 
Barberà a uns 90 km de distància, i  la del Baix Ebre i  Montsià a uns 65 km. El fet de concentrar  
l’entrada dels residus per la disposició en un únic dipòsit controlat com és el cas dels Magrells suposa 
un increment de tràfic significatiu pels vials C-12, N-420 i C-14 entre altres. 

Taula procedent de les estadístiques de l’ARC

En taula adjunta de la generació de residus industrials durant l’any 2017 i pel que fa als no perillosos es 
apreciar que les Terres de l’Ebre es la demarcació on es genera menys residus industrials no perillosos,  
212.635  tn,  i  tant  el  Camp  de  Tarragona,  que  conformaria  l’Agrupació  territorial  3,  com  Lleida, 
Agrupació territorial 4 disposen de produccions superiors.

Pel que fa a minimitzar l’impacte paisatgístic, ja que la morfologia de la zona no permet que l’activitat  
es visualitzi des de les zones urbanes més properes, evitant l’impacte paisatgístic des dels nuclis de 
població veïns, no és del tot cert segons es pot veure a les imatges adjuntes. L’actuació del moviment de 
terres, ja sigui per cobrir els residus, per desmunts o bé per l’emmagatzematge de terres, són visibles des  
de molts indrets, en particular de la carretera N-420 i variant.
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Dipòsit controlat actual dels Magrells 
vist des de l’edifici del CCRE



4) En el punt 2.2.1 del PEU es justifica la necessitat d’ampliació del dipòsit dels Magrells. El  
complex actual de disposició i valorització de residus es troba en funcionament des de l’any  
2004. Des de la seva obertura fins al desembre de 2014 s’ha comptabilitzat una entrada de  
1.800.300 tones de residus provinents de tot Catalunya. Donat que el volum cúbic autoritzat de  
disposició de residus actual és de 4.095.206 m3 (4.100.000 m3 aprox.) i es considera que el  
residu dipositat actualment té una densitat de 0,6 tn/m3, s’obté el següent volum ocupat actual:  
1.800.300 tn / (1m3/0,6tn) = 3.000.500 m3 ocupats actualment És a dir, el volum que resta per  
ocupar de la totalitat autoritzada és de: 4.100.000 m3 – 3.000.500 m3 = 1.099.500 m3 que  
resten per esgotar el dipòsit. I, tenint en compte la densitat obtinguda del residu, les tones que  
resten per esgotar el dipòsit són: 1.099.500 m3 x 0,6 tn/m3 = 659.700 tn. Ja que en 10 anys el  
complex ha rebut 1.800.300 tn, es pot assumir un promig de 180.000 tn/any. Si, segons càlculs  
anteriors, es té en compte que resten disponibles 659.700 tn per esgotar el dipòsit, s’obté que  
en 3,6 anys l’actual complex arribarà al 100% de la seva capacitat. Per aquest motiu, es creu  
oportuna i necessària l’ampliació del complex per a donar resposta a les necessitats que dita  
activitat exigeix. 

Segons els càlculs que s’han exposat per a calcular el marge per esgotar la capacitat dels 4.100.000 m 3 

autoritzada, actualment al 2019 ja s’haurien d’haver esgotat, doncs els 3,6 anys sobre el 2014 resulta a 
finals del 2018. Tot i això, la previsió d’ampliació plantejada al punt 1.6 del PEU amb una superfície de  
718.356 m2 front els actuals 272.893 m2 no és justificable amb la generació de residus de rebuig actuals. 
La superfície de les 71,8 ha ocupa la totalitat del polígon 1 i part del polígon 20 del terme municipal de  
Tivissa. Una estimació aproximada d’aprofitament de la capacitat de la superfície del polígon 1, tot i  
comptant amb el buidat i adequació del dipòsit clausurat dels Magrells, suposaria uns 9.300.000 m 3, és a 
dir, superior a dos vegades l’autorització de la capacitat arrodonida actual de 4.100.000 m 3. Això suposa 
un horitzó de 28 anys de vida amb el manteniment de les entrades actuals de difícil manteniment per la  
tendència a baixar la generació dels residus amb destinació a dipòsits controlats. Una ampliació està 
justificada entre altres per l’assumpció de la recepció del rebuig provinent del Consorci per als propers  
30 anys, però això amb la tendència actual, uns 378.000 m3 , com es mostra en la taula adjunta. 

L’entrada de residus anual al dipòsit clausurat dels Magrells l’any 2003 provenia de tres llocs segons:

- El Consorci de residus de les tres comarques, 26.700 m3

Pl. Sant Roc, 2 | 43740 MÓRA D’EBRE | T. 977 401 851 | consell@riberaebre.org | www.riberaebre.org
 

Codi R.E.L.C: 8103040003 | CIF: P9300011E

Dipòsit controlat actual dels Magrells 
vist des de la carretera N-420



- El Baix Ebre, 45.000 m3

- Part del Baix Camp, 20.000 m3

L’entrada anual totalitzava uns 91.700 m3. Això posa de manifest la incidència de la valorització dels 
residus amb la recollida selectiva dels darrers anys, que en el cas del Consorci ha suposat actualment  
una reducció en volum del 52,8 %. 

ENTRADA RESIDUS 
ANUALS DEL 

CONSORCI

REBUIG 
(Tn)

VOLUMINÓ
S (Tn)

REBUIG I 
VOLUMINÓS 

(Tn)

REBUIG I 
VOLUMINÓS 

(m3)
2016 7.025 536 7.561 12.602
2017 6.733 854 7.587 12.645
2018 6.761 805 7.565 12.609

TOTALS 20.519 2.195 22.713 37.856

5) Altra  justificació  de  la  necessitat  d’ampliació  ve  raonada,  a  més,  per  la  inexistència  
d’instal·lacions similars en un perímetre de 150 km. 

 
Aquest justificació d’inexistència d’instal·lacions similars, suposem que en un radi de 150 km, no és 
certa per l’exposat en l’apartat 4. El dipòsit controlat dels Magrells es troba a una distància del dipòsit  
de l’Espluga de Francolí d’uns 90 km per la N-420 i la C-14, a uns 50 km del dipòsit de Reus per la N-
420, i a uns 65 km si el desplaçament és a Mas de Barberans per la C-12. La suma de les distàncies  
entre els quatre dipòsits controlats seria de 155 km. Es desconeix la possibilitat d’ampliació o d’iniciar 
un nou dipòsit controlat en els indrets dels actuals.

Cal mencionar que a Riba-roja d’Ebre s’està construint actualment un dipòsit controlat per a residus 
industrials no perillosos i la distància entre els dipòsits de Magrells i Riba-roja d’Ebre és només d’uns 
35 km.

2.5 Incidència en les infraestructures existents i altres de valor patrimonial   

L’ampliació del  dipòsit  controlat  dels  Magrells  amb l’ocupació de tot  el  polígon 1 comportarà  una 
incidència significativa en el trànsit de vehicles tant pel que fa a la intersecció del camí d’accés a la C-
12 com en el propi camí d’accés i el camí de les Planes si es manté la construcció d’una nova àrea  
d’estructures. La incidència serà amb major o menor intensitat en funció del volum d’entrada de residus, 
serveix com a referència l’impacte actual de l’entrada anual de 180.000 tn.

En el cas que es mantingués el plantejament d’ocupar part del polígon 20, l’impacte seria molt major  
doncs afectaria altres camins agrícoles a masies i a possibles valors patrimonials existents. 

Finalment,  l’ampliació  de  l’actual  dipòsit  controlat  dels  Magrells  contempla  el  buidat  del  dipòsit 
clausurat, per la qual cosa comportarà l’ampliació del vas i afectar a les insfraestructures existents de  
l’esmentat dipòsit i deixalleria. S’hauria de preveure doncs l’aprofitament d’elements valoritzables com 
pot  ser  la  bàscula,  el  grup  electrogen,  les  bombes  de  lixiviats,  la  placa  solar  i  les  bateries,  els 
equipaments de la deixalleria, la maqueta del dipòsit en fase d’explotació, entre altres.

3 Fonaments de dret
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Reglamentació de caràcter urbanístic:

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, pel qual s’aprova el Texto Refundido de la Ley del  
Suelo (Publicat al BOE de 26 de juny de 2008).
 -  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d'agost,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  d'urbanisme, 
modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme. 
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
-  Decret  64/2014,  de  13  de  maig,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  sobre  protecció  de  la  legalitat  
urbanística. 
 - Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre.
 - Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya. 
 
Reglamentació en matèria de residus: 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels  
residus. 
- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons  
sobre la disposició del rebuig dels residus. 
- Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. 
- Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 
- Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
- Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons econòmic previst al 
decret  legislatiu 2/1991 de 26 de setembre pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents en 
matèria de residus industrials. 
- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residus y suelos contaminados. 
- Decret,  92/1999, de 6 d’abril,  de modificació del Decret 34/1996 pel qual s’aprova el Catàleg de  
residus de Catalunya. 
- Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 
- Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus. 
- Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió 
de residus municipals
- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de  
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el  
cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció. 
-  Decret  88/2010,  de 29 de juny,  pel  qual  s'aprova el  Programa de gestió de residus industrials  de 
Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de 
residus. 
- Decret 87/2010,  de 29 de juny, pel qual s'aprova el  Programa de gestió de residus municipals de 
Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons sobre  
la disposició del rebuig dels residus municipals. 
-  Decret 69/2009, de 28 d’abril,  pel qual s’estableixen els criteris i  els procediments d’admissió de  
residus en els dipòsits controlats. 
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- Catàleg de Residus Europeu (Decisió de la Comissió 2000/532/CE, de 3 de maig, que estableix una 
llista de residus de conformitat amb la Directiva 75/442/CEE i modificacions posteriors de l’esmentada 
Decisió (Decisions: 2001/118/CE, 2001/119/CE i 2001/573/CE))
- Decret 219/2001, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999 de 6 d’abril. 
-  RD 1481/2001,  de 27 de desembre,  pel  qual  es regula l’eliminació de residus mitjançant  la seva  
disposició en abocador. 
 - Decisió del Consell, de 19 de desembre de 2002, per la qual s’estableixen els criteris i procediments  
d’admissió de residus als abocadors segons l’article 16 i l’annex II de la Directiva 199/31/CEE. 
- Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol, per la qual s’aprova el procediment telemàtic relacionat amb la 
formalització de la documentació de control i seguiment de residus i sol·licitud d’inscripció al Registre  
de productors de residus industrials de Catalunya. 
 -  Ordre  MAB/401/2003,  de  19  de  setembre,  per  la  qual  s’aprova  el  procediment  de  presentació  
telemàtica de la Declaració anual de residus industrials. 
-  Ordre  MAH/94/2004,  de l’1 d’abril  de  2004,  per  la  qual  s’aprova i  es  dóna publicitat  al  model  
d’autoliquidació  del  cànon  sobre  la  deposició  dels  residus.  Correcció  d’errades  de  l’Ordre  MAH,  
94/2004, en el DOGC 4118.  
 
Reglamentació en matèria de medi ambient:

- R.D. 1131/1988, de 30 de setembre pel qual s’aprova el reglament per a l’execució del RD legislatiu  
1302/1986 de 28 de juny d’avaluació d’ impacte ambiental. 
- Decret 230/1993, de 6 de setembre, sobre l’exercici de les funcions d’inspecció i control en l’àmbit de 
la protecció del medi. 
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. - Llei  
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració Ambiental. 
- Llei 21/2013, de desembre de 2013, d’avaluació ambiental. 
- Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei  
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració Ambiental. 
- Llei 6/2001, de 8 de maig, que modifica el reial decret legislatiu 1302/1986 de 28 /6/1986 d’avaluació 
de l’impacte ambiental. 
- Llei 13/2001, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció  
integral de l’Administració Ambiental. 
- Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació. 
- Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de  
l’Administració Ambiental. 
- Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental. 
- Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge 
- Llei 12/2006 de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003,  
relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés 
motoritzat  al  medi  natural,  i  de  la  Llei  4/2004,  relativa  al  procés  d’adequació  de  les  activitats  
d’incidència ambiental.
- Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
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Reglamentació en matèria d’ambient atmosfèric:
 
- Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric. 
- Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983 de 21 de novembre.
- Llei 7/1989, de 5 de juny, que modifica Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient 

atmosfèric. 
-  Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de  

l’ambient atmosfèric. 
-  Decret 199/1995, de 16 de maig, d’aprovació dels mapes de vulnerabilitat i capacitat del Territori pel 

que fa a la contaminació atmosfèrica. 
- Resolució de 30 d’octubre de 1995, per la qual s’aprova una ordenança municipal tipus reguladora del 

soroll i les vibracions.
-  Decret  319/1998,  de  15  de  desembre,  sobre  límits  d’emissió  per  a  instal·lacions  industrials  de 

combustió de potència tèrmica inferior a 50 Mwt i instal·lacions de cogeneració. 
- Ordre de 18 d’octubre de 1976 i Instrucció Tècnica per al Calibratge de Sistemes de Mesurament en  

Continu d’Emissions del Departament de Medi Ambient.
-  Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.  
 
Reglamentació en matèria d’aigües:

- Llei 5/1981, de 4 de juny, sobre desplegament legislatiu en matèria d’evacuació i tractament d’aigües  
residuals. 
- Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües 
- Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el reglament de domini públic hidràulic que 
desenvolupa els títols preliminars I,IV,V,VI i VII de la llei 29/1985 de 2 d’agost d’aigües.
- Decret 328/1988, d'11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria  
de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.
- Decret 83/1996. de 5 de març. sobre mesures de regulació d’abocaments d’aigües residuals.
- Directiva 2000/60/CE, de 23/10/2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit  
de la política d’aigües.
- Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la llei d’aigües. 
- Decisió núm. 2455/2001/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2001, pel  
qual s’aprova el llistat de substàncies prioritàries en l’àmbit de la política d’aigües i  per la qual es  
modifica la Directiva 2000/60/CE. 
- Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. 
- Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria 
d’aigües a Catalunya. 
- Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental al  
que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració Ambiental.  
- Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004 d’1 de juliol, reguladora del procés  
d’adequació de les activitats d’incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de  
la intervenció integral de l’Administració Ambiental. 
- Reial Decret-Llei 4/2007, de 13 d’abril, pel qual es modifica el text refós de la Llei d’aigües, aprovat  
pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.
- Decret 9/2008, d’11 de gener, pel qual es modifica el Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat  
per Reial Decret 849/1986, d’11 de d’abril.
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4 Conclusions

Com a conclusions de l’anàlisi del documents facilitats per l’Oficina de Medi Ambienta (OMA) a les  
Terres de  l’Ebre consistent  amb l’Avanç del Pla Especial Urbanístic (PEU) corresponent a l’ampliació 
de la Planta de Valorització i Dipòsit Controlat de Residus No Especials de Classe II del Paratge dels  
Magrells de gener 2009 i el Document Inicial Estratègic (DIE) de febrer 2019, es considera el següent:

1) L’estudi de tres alternatives per a l’ampliació del dipòsit controlat de Tivissa, plantejat en el Pla  
Especial Urbanístic (PEU), es concreta que la més avantatjosa de les plantejades es l’alternativa 2 que 
considera el desenvolupament de l’ampliació del Complex de la planta de valorització i dipòsit controlat  
existent. 

Els avantatges front les altres dos alternatives anteriors són evidents i  es comparteixen, incloent les 
mesures  correctores  proposades.  La  part  negativa  que  resulta  ve  de  la  previsió  de  la  inclusió  en  
l’ampliació del dipòsit actual de parcel·les del polígon 20. Es considera que amb l’ocupació parcial,  
sense les parcel·les de capçalera del dipòsit clausurat, o bé amb la inclusió d’aquestes també hi ha prou 
capacitat  per als propers 30 anys amb el volum anual  d’entrada actual  300.000 m3,  considerant que 
l’ampliació del vas del dipòsit controlat suposaria uns 9.300.000 m3. La xifra suposa una estimació de 
l’ocupació  de  les  tres  parcel·les  del  Consell  Comarcal  de  la  Ribera  d’Ebre,  les  tres  parcel·les  del 
Consorci i la totalitat de parcel·les del polígon 1. La inclusió de part de les parcel·les del polígon 2 
suposaria  una  ampliació  de  l’horitzó  del  dipòsit  controlat  superior  als  30  anys,  a  no  ser  que 
s’incrementés l’entrada de residus actual. La tendència de la producció de residus amb destí al dipòsit  
controlat  s’anirà  reduint  en  el  propers  anys  mitjançant  la  valorització  energètica,  l’augment  de  les 
fraccions de la selectiva, i l’augment del gravamen de la tona de residus que s’entra al dipòsit controlat, 
per part de l’Administració competent.

2) L’estudi  de  l’afecció  als  requeriments  ambientals  significatius  es  considera  que  caldria  fer 
especial atenció als aspectes referents:

A) Medi  físic,  en  el  qual  tracta  del  punts:  relleu  i  geomorfologia,  geologia,  tectònica,  
hidrogeologia i hidrologia.

En aquest apartat cal fer menció en la hidrologia de la conca del barranc de Magrells. En el supòsit de  
l’ampliació del dipòsit  controlat,  ja  sigui  amb el  polígon 1 o fins i  tot  la part del  polígon 20, serà  
necessari  revisar  el  sistema  de  drenatge  consistent  en  un  canal  obert  rectangular  que  finalment  
descarrega canalitzat amb un col·lector enterrat fins l’inici del barranc del Brull. L’ampliació suposaria 
una  major  superfície  d’aportació  d’aigües  pluvials  que caldria  replantejar  l’ampliació del  col·lector 
esmentat, ja sigui substituint-lo amb un altre de major capacitat o addicionant un altre paral·lel. 

B) Risc d’incendis

Entre els riscos plantejats el que comporta una sensibilitat més elevada correspon al risc d’incendis  
forestals, per la qual cosa, s’haurà de complir de forma estricta el que estableix el Decret 64/1995, de 7 
de març, pel qual s’estableixen les mesures de prevenció d’incendis forestals, ja que el municipi de  
Tivissa està declarat zona d’alt risc d’incendi forestal durant el període comprès entre el 15 de juny i el 
15 de setembre, tots dos inclosos. 

C) Àrees d’incidència de la Normativa Ambiental
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Comporta la consideració dels hàbitats d’interès comunitari i especies de flora i fauna protegides. Els 
hàbitats d’interès comunitari caldria d’estacar les masies afectades del polígon 20, masia del Garrofer,  
masia del Pere i masia de Barcelona, entre altres. Pel que fa a la flora i fauna no s’han detectat espècies  
protegides dins de l’àmbit del PEU, tot i això, cal destacar que tot el terme municipal es troba inclòs en 
les zones de protecció per l’avifauna amb la finalitat de reduir els riscos d’electrocució i col·lisió amb 
les línies elèctriques.

3) Necessitats d’ampliació del dipòsit controlat de Tivissa

Es considera els següents subapartats:

3.1) Es justifica la necessitat de disposar de sòl apte per a infraestructures de gestió dels residus en 
concret al dipòsit controlat dels Magrells. S’afirma que tot i els esforços per reduir els residus i per  
trobar noves vies d’aprofitament i reciclatge, la gran quantitat de residus de deposició generats, reclama 
una atenció especial pel que fa al seu tractament segons el principi de minimització d’impacte sobre el  
medi. L’any 2016 (revisió any 2018), es van generar a Catalunya més de 4,1 milions de tones de residus 
industrials, de les quals, més del 76,8 % responen al tipus no especials, és a dir, uns 3,15 milions de  
tones, dels quals la deposició controlada de no perillosos seria de 0,47 milions de tones.

La resposta a les necessitat que es planteja es deixa qüestionada amb les dades facilitades per l’ARC que 
mostra la tendència d’augment de la recollida de la fracció selectiva dels residus municipals i també al  
reducció de la fracció resta amb destí a dipòsit controlat.

3.2) Es justifica que, per tal de distribuir el rebuig generat anualment al conjunt del país, el qual ha de 
ser tractat mitjançant deposició controlada, calen instal·lacions adequades de tractament dels residus no 
especials de classe II adequades. Fent referència al document del PINFRECAT20, inclou, en la Zona 3 
de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre, l’emplaçament on es troba l’activitat, existint un total 
de 4 dipòsits controlats: al municipi de l’Espluga de Francolí, amb una capacitat de 370.000 m³;a Mas  
de Barberans, amb 38.730 m³; a Reus, amb 1.393.066  m³, i a Tivissa, amb una capacitat de 3.114.318  
m³. 

El PEU presenta com a dipòsit controlat de major capacitat el de Tivissa,  l’indret on esta situat és  
justament  la zona on es genera menys residus amb destí a dipòsit controlat provinent de les comarques 
de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta, doncs la població i la indústria es concentren entorn al  
Tarragonès, el Baix Camp i l’Alt Camp amb els dipòsits de major proximitat a Reus i l’Espluga de 
Francolí. El mateix succeeix amb les comarques del Baix Ebre i el Montsià que disposen del dipòsit de 
Mas de Barberans tot i la baixa capacitat actual disponible. 

3.3) La localització del dipòsit al municipi de Tivissa es considera adequada, per la proximitat d’àrees  
generadores de residus i la bona accessibilitat.  També es fa necessària la construcció d’aquest tipus  
d’infraestructura,  tractant-se  d’un  element  que  compleix  una  funció  que,  més  enllà  de  cobrir  les 
necessitats  del  municipi  on  s’ubica,  pretén  absorbir  dimensions  d’abast  supramunicipal,  fent-se 
indubtable l’interès públic de la seva implantació. Finalment es justifica que es minimitza l’impacte  
paisatgístic ja que la morfologia de la zona no permet que l’activitat es visualitzi des de les zones 
urbanes més properes, evitant l’impacte paisatgístic des dels nuclis de població veïns. 
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Tot i que el dipòsit a l’indret del Magrells es considera adequat per la proximitat a les àrees de generació 
de residus,  no és del  tot correcte,  doncs els  tres focus productius majoritaris es troben a distàncies  
rellevants: el Tarragonès i el Baix Camp a uns 50 km dels Magrells, la zona de l’Alt Camp i la Conca de 
Barberà a uns 90 km de distància, i  la del Baix Ebre i  Montsià a uns 65 km. El fet de concentrar  
l’entrada dels residus per la disposició en un únic dipòsit controlat com és el cas dels Magrells suposa 
un increment de tràfic significatiu pels vials C-12, N-420 i C-14 entre altres. 

La generació de residus industrials durant l’any 2017 i pel que fa als no perillosos, les Terres de l’Ebre  
és la demarcació on es genera menys residus industrials no perillosos, 212.635 tn, i tant el Camp de 
Tarragona, que conformaria l’Agrupació territorial 3, com Lleida, Agrupació territorial 4 disposen de 
produccions superiors.

Pel que fa a minimitzar l’impacte paisatgístic, ja que la morfologia de la zona no permet que l’activitat  
es visualitzi des de les zones urbanes més properes, evitant l’impacte paisatgístic des dels nuclis de 
població veïns, no és del tot cert segons es pot veure a les imatges adjuntes. L’actuació del moviment de 
terres, ja sigui per cobrir els residus, per desmunts o bé per l’emmagatzematge de terres, són visibles des  
de molts indrets, en particular de la carretera N-420 i variant.

3.4) En el punt 2.2.1 del PEU es justifica la necessitat d’ampliació del dipòsit dels Magrells. El complex 
actual de disposició i valorització de residus es troba en funcionament des de l’any 2004. Des de la seva  
obertura  fins  al  desembre  de  2014  s’ha  comptabilitzat  una  entrada  de  1.800.300  tones  de  residus 
provinents de tot Catalunya. Donat que el volum cúbic autoritzat de disposició de residus actual és de  
4.095.206 m3 (4.100.000 m3 aprox.) i es considera que el residu dipositat actualment té una densitat de 
0,6 tn/m3, s’obté el següent volum ocupat actual: 1.800.300 tn / (1m3/0,6tn) = 3.000.500 m3 ocupats  
actualment És a dir, el volum que resta per ocupar de la totalitat autoritzada és de: 4.100.000 m3 – 
3.000.500 m3 = 1.099.500 m3 que resten per esgotar el dipòsit. I, tenint en compte la densitat obtinguda 
del residu, les tones que resten per esgotar el dipòsit són: 1.099.500 m3 x 0,6 tn/m3 = 659.700 tn. Ja que  
en 10 anys el complex ha rebut 1.800.300 tn, es pot assumir un promig de 180.000 tn/any. Si, segons  
càlculs anteriors, es té en compte que resten disponibles 659.700 tn per esgotar el dipòsit, s’obté que en 
3,6 anys l’actual complex arribarà al 100% de la seva capacitat. Per aquest motiu, es creu oportuna i  
necessària l’ampliació del complex per a donar resposta a les necessitats que dita activitat exigeix. 

Segons els càlculs que s’han exposat per a calcular el marge per esgotar la capacitat dels 4.100.000 m 3 

autoritzada, actualment al 2019 ja s’haurien d’haver esgotat, doncs els 3,6 anys sobre el 2014 resulta a 
finals del 2018. Tot i això, la previsió d’ampliació plantejada al punt 1.6 del PEU amb una superfície de  
718.356 m2 front els actuals 272.893 m2 no és justificable amb la generació de residus de rebuig actuals. 
La superfície de les 71,8 ha ocupa la totalitat del polígon 1 i part del polígon 20 del terme municipal de  
Tivissa. Una estimació aproximada d’aprofitament de la capacitat de la superfície del polígon 1, tot i  
comptant amb el buidat i adequació del dipòsit clausurat dels Magrells, suposaria uns 9.300.000 m 3, és a 
dir, superior a dos vegades l’autorització de la capacitat arrodonida actual de 4.100.000 m 3. Això suposa 
un horitzó de 28 anys de vida amb el manteniment de les entrades actuals de difícil manteniment per la  
tendència a baixar la generació dels residus amb destinació a dipòsits controlats. Una ampliació està 
justificada entre altres per l’assumpció de la recepció del rebuig provinent del Consorci per als propers  
30 anys, però això amb la tendència actual, uns 378.000 m3 , com es mostra en la taula adjunta. 

L’entrada de residus anual al dipòsit clausurat dels Magrells l’any 2003 provenia de tres llocs segons:
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- El Consorci de residus de les tres comarques, 26.700 m3

- El Baix Ebre, 45.000 m3

- Part del Baix Camp, 20.000 m3

L’entrada anual totalitzava uns 91.700 m3. Això posa de manifest la incidència de la valorització dels 
residus amb la recollida selectiva dels darrers anys, que en el cas del Consorci ha suposat actualment  
una reducció en volum del 52,8 %. 
Cal mencionar que a Riba-roja d’Ebre s’està construint actualment un dipòsit controlat per a residus 
industrials no perillosos i la distància entre els dipòsits de Magrells i Riba-roja d’Ebre és només d’uns 
35 km.

3.5) Un altra justificació de la necessitat d’ampliació del dipòsit controlat ve raonada, a més, per la 
inexistència d’instal·lacions similars en un perímetre de 150 km. 
 
Aquest justificació d’inexistència d’instal·lacions similars, suposem que en un radi de 150 km, no és 
certa per l’exposat en l’apartat 4. El dipòsit controlat dels Magrells es troba a una distància del dipòsit  
de l’Espluga de Francolí d’uns 90 km per la N-420 i la C-14, a uns 50 km del dipòsit de Reus per la N-
420, i a uns 65 km si el desplaçament és a Mas de Barberans per la C-12. La suma de les distàncies  
entre els quatre dipòsits controlats seria de 155 km. Es desconeix la possibilitat d’ampliació o d’iniciar 
un nou dipòsit controlat en els indrets dels actuals.

4) Incidència en les infraestructures existents i altres de valor patrimonial 

L’ampliació del  dipòsit  controlat  dels  Magrells  amb l’ocupació de tot  el  polígon 1 comportarà  una 
incidència significativa en el trànsit de vehicles tant pel que fa a la intersecció del camí d’accés a la C-
12 com en el propi camí d’accés i el camí de les Planes si es manté la construcció d’una nova àrea  
d’estructures. La incidència serà amb major o menor intensitat en funció del volum d’entrada de residus, 
serveix com a referència l’impacte actual de l’entrada anual de 180.000 tn. En el cas que es mantingués  
el plantejament d’ocupar part del polígon 20, l’impacte seria molt major doncs afectaria altres camins  
agrícoles a masies i a possibles valors patrimonials existents. 

Finalment,  l’ampliació  de  l’actual  dipòsit  controlat  dels  Magrells  contempla  el  buidat  del  dipòsit 
clausurat, per la qual cosa comportarà l’ampliació del vas i afectar a les insfraestructures existents de  
l’esmentat dipòsit i deixalleria. S’hauria de preveure doncs l’aprofitament d’elements valoritzables com 
pot  ser  la  bàscula,  el  grup  electrogen,  les  bombes  de  lixiviats,  la  placa  solar  i  les  bateries,  els 
equipaments de la deixalleria, la maqueta del dipòsit en fase d’explotació, entre altres. 

L’Enginyer Industrial del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre      
Romuald Argany Bru                       

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
Annex 1. Reportatge fotogràfic
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1-Vista de l’accés al dipòsit controlat de residus no especials classe II i planta de valorització

2-Interior del dipòsit controlat de residus amb parts de cel·la oberta i altres tancada

3-Vista a l’esquerra de la parcel·la 19 del polígon 1 des del camí de les Planes on està prevista 
l’ampliació del dipòsit controlat de residus.
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4-Vista de la bifurcació de camins en la capçalera del polígon 1, llindar d’ampliació del dipòsit controlat

5-Vista de l’encreuament dels camins del Mas del Garrofer, transversal, i de la Coma, longitudinal. 
L’esquerra del camí de la Coma pertany al polígon 20 i la dreta al polígon 1.

6-Vista de l’acopi de terres procedents de l’estria del desmunt del dipòsit clausurat dels Magrells.
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7-Vista  de les  tanques perimetrals  del  dipòsit  clausurat  dels  Magrells  i  del  dipòsit  actual  situats  al  
polígon 1. Al fons es distingeix un dipòsit d’argiles provinents del dipòsit en actiu situades en el polígon 
20.

8-Vista de l’interior del dipòsit controlat en actiu en l’àmbit del polígon 1 des del camí de la Coma

9-Vista de la vall de Calapetar, situat al polígon 20, des del camí de la Coma en la qual es preveu 
l’ampliació del dipòsit controlat en segona fase.

Pl. Sant Roc, 2 | 43740 MÓRA D’EBRE | T. 977 401 851 | consell@riberaebre.org | www.riberaebre.org
 

Codi R.E.L.C: 8103040003 | CIF: P9300011E



10-Vista del mas de Garrofers des del camí de Ginestar situat en la parcel·la 364 del polígon 20

11-Vista del complex de Mas del Garrofer amb més proximitat

12-Vista de la vall de Calapetar situada al polígon 20, i a l’extrem les terres d’estria del dipòsit clausurat 
dels Magrells
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13-Vista del mas del Pere a la vall de Calapetar del polígon 20 

14-Vista del mas de Barcelona al marge esquerre del camí de Ginestar a la vall de Calapetar del polígon 
20.
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15-Vista altres instal·lacions a l’alçada del mas de Barcelona, situada al marge dret del camí de Ginestar, 
a la parcel·la 355 de la vall de Calapetar del polígon 20. 

16-Vista de la vall  de Calapetar  des del  Mas de Bot situat  fora  de l’àmbit  d’ampliació del  dipòsit  
controlat.
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