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Mallorca: El Govern de les Illes Balears planteja 
impulsar  un  canvi  normatiu  en  relació  a  la 
política  de  gestió  de  residus  de  la  illa  de 
Mallorca per tal de possibilitar la importació de 
fems d'altres països de la Unió Europea per a 
que siguin incinerats a Son Reus i això serveixi 
per  a  incrementar  la  producció  d'energia 
elèctrica  i  baixar  la  tarifa  d'incineració  que 
pagam tots els ciutadans de Mallorca. Per fer-
ho possible, el PP ha presentat una esmena a 
una llei en tramitació parlamentària per tal de 
possibilitar la importació de residus. El projecte 
compta  amb  el  suport  i  impuls  per  part  del 
Departament de Medi Ambientl del COnsell de 
Mallorca  i  ve  avalat  pels  informes  tècnics-
econòmics de TIRME - empresa concessionària 
del servei públic obligatori insularitzat de gestió 
de RSU. 

Descripció del projecte: La idea és importar el 
que es coneix com CDR i CSR, això és RSU que 
hauran  estat  tractats  prèviament  per  tal 
d'eliminar  matèria  orgànica  i  metalls  i  deixar 
així  una  mescla  de  biomassa  (paper,  cartró, 
fusta,...) i plàstics que conté un poder calorífic 
òptim per a ser utilitzat com a combustible en 
la  incineradora  amb  recuperació  d'energia  de 
Son Reus. Els arguments fets servir pel Consell 

de  Mallorca  per  impulsar  aquest  despropòsit 
ambiental  i  social  són:  l'exportació  de  serveis 
ambientals;  la  producció  d'energia  a  partir 
d'una  font  "renovable";  la  importació  de 
combustibles sòlids recuperats.

Promotors:  TIRME  -empresa  concessionària 
del  Servei  Públic  Obligatori  Insularitzat  de 
gestió de RSU -, Consell de Mallorca i Govern 
de les Illes Balears.

Administracions  responsable  de  la  seva 
aprovació: Consell de Mallorca (competent en 
matèria  de  gestió  de  residus),  Parlament  i 
Govern de les Illes Balears, 

Base legal:  Projecte de llei de mesures urgents 
per  a  l'activació  econòmica  en  matèria 
d'indústricai  energia,  i  altres  activitats 
(actualment en tramitació parlamentària). Llei 
22/2011  de  28  de  juliol  de  residus  i  sòls 
contaminats. Pla Director Sectorial de Residus 
Sòlids Urbans de l'illa de Mallorca.

Estat  de  tramitació:  el  PP  ha  presentat  una 
esmena  d'addició  al  projecte  de  llei  que 
planteja incorporar un nou article sota el títol:
"Trasllat  i  tractament  de  combustible  derivat 
de residus que provenen de la Unió Europea"



Actuacions: El  projecte s'ha presentat sota el 
títol  de  "Exportació  de  serveis  ambientals  de 
valorització  energètica  de  combustibles  sòlids 
recuperats".  Es  posen  com  a  exemple  països 
com  Alemanya,  Holanda,  Suècia  o  Irlanda. 
Parteixen  de  l'excedent  de  capacitat  per  a 
incinerar  de  Son  Reus  per  justificar  la 
importació. Amb això pretenen "valoritzar", és 
a  dir,  cremar fins  a 200.000tn/ant de residus 
provinents  de  fora  de  Mallorca  amb  els 
següents  objectius:  tenir  uns  ingressos 
extraordinaris  que  repercutiran  directament  a 
tarifa  (8M€-17€/tn);  desestacionalització 
infraestructures  (evistant  temporada  alta): 
generació de riquesa per a les empreses balears 
(14  M€  -  logística  i  transport  i  indústries 
auxiliars i  de serveis -  i  350 llocs de treball); 
balanç  ambiental  "positiu"  evitant  emissions, 
per  potència  i  per  no  abocament  de  residus 
(207.000 tnCO2/any i 94 tn NOx/any): estalvi 
de  combustible  primari  per  a  generació 
elèctrica.

Els emplaçaments estudiats de provinència dels 
CDR:  Regne  Unit  (Cork,  Derry  i  Hull),  Itàlia 
(Roma i Pescara).
 

Impacte  ambiental  i  social:  No  hi  ha 
tecnologia  segura  d’incineració  de  residus, 
tota activitat d’incineració te uns impactes a la 
salut,  de  les  persones  i  al  medi  ambient: 
l’atmosfera  no  s’ha  d’utilitzar  com  un  gran 
abocador. Aquesta no és la solució.

La  incineració  amb  recuperació  d’energia  és 
un  sistema  de  tractament  tèrmic  de  poca 
eficiència  energètica,  malbaratador  de 
recursos  material  i  energia,  productor  de 
tòxics  que  no  existeixen  al  medi, 
desincentivador  del  reciclatge  i  amb  poca 
capacitat de generar treball i sostenibilitat.

Metges  i  científics  reafirmen  que  hi  ha  un 
reconeixement  internacional del  món científic 
en  assegurar  que  la  incineració  causa 
afectacions a la salut amb nombrosos estudis 

científics que ho corroboren —estudis publicats 
en  revistes  o  organismes  de  rigor  científic 
reconeguts pel  mon científic.  (Vegeu el  recull  
d’estudis i informes que han aportat els metges i  
científics  en  la  documentació  que  podeu  
descarregar de la web del CEPA-EdC).
http://www.cepa.cat/index.php/noticies/items/
19.html

Qualsevol  tipologia  d’incineració  comporta 
impactes a la salut i  al  medi ambient,  encara 
que siguin de nova generació. Solament serien 
un  sistema  innocu  si  tinguessin  emissió  zero, 
per  la  qual  cosa  és  inviable.   (Vegeu  les  
declaracions  dels  metges  :  
http://ecologistes.cat/documents/opinioinciner
aciosalut.pdf

La incineració  no mitiga l’escalfament global 
malgrat  que  els   partidaris  de  la  incineració 
afirmen que és una bona opció per fer front al 
canvi climàtic perquè no produeix emissions de 
CO2 i és generadora d’energia renovable:

a. Les incineradores produeixen fins 2 cops més 
gasos  d’efecte  hivernacle  per  KWh  en  la 
generació d’electricitat que les plantes de carbó 
1

b.  Els  càlculs  que  fan  els  defensors  de  la 
incineració no comptabilitzen el 40- 50% de les 
emissions  de  CO2  de  la  incineració  ,  ja  que 
consideren  que  es  tracta  de  carbó  biogènic, 
neutre segons el cicle del carboni.

c. L’eficiència energètica d’una incineradora no 
supera el 22% en generació d’electricitat o el 
50% en cicle combinat. 

d.  Si  tots  els  països  europeus  aconseguíssim 
arribar  al  65% de recuperació de deixalles,  la 
disminució  de  GEH  seria  de  247  MTn  CO2 

1 2006  IPCC  Guidelines  for  National 
Greenhouse Gas Inventories

http://ecologistes.cat/documents/opinioincineraciosalut.pdf
http://ecologistes.cat/documents/opinioincineraciosalut.pdf
http://www.cepa.cat/index.php/noticies/items/19.html
http://www.cepa.cat/index.php/noticies/items/19.html


(equivalent a treure de la carretera 87.000.000 
cotxes cada any) 2

e. Cada tona de residus reciclada estalvia 7 cops 
més CO2 que si s’aboca i 18 cops si s'incinera 
en  les  plantes  més  sofisticades  (piròlisi, 
termòlisi,..)3

f.  El  carbó  biogènic  és  millor  compostar-lo  o 
reciclar-lo, ja que el que no només se n'eviten 
les  emissions  sinó  que  es  facilita  el 
segrestament de carboni al sòl.

g.  La  incineració  produeix  energia 
ineficientment,  destrueix  recursos  escassos 
(materials i immaterials!) i perpetua un sistema 
d’usar i llençar totalment insostenible.

h.  El  canvi  climàtic  demana  un  canvi  de 
paradigma  en  la  gestió  de  recursos:  Una 
economia de “Residu zero”.

i.  Ja que si es els residus és reciclen s’estalvia 
entre un 3 i 5 cops més d’energia que la que 
produeix amb una incineradora

Reacció  ciutadana: L'anunci  ha  generat  una 
reacció  contrària  i  d'indignació  generalitzada. 
Ajuntaments,  sector  hoteler  i  societat  en 
generla s'han manifestat contraris, malgrats els 
intents polítics d'apaivagar les veus contràries. 

El GOB llança la campanya "NO volem ser el 
femer  d'Europa"   contra  la  importació  de 
residus per a la  incineració,  amb les  següents 
línies d'acció

• establiment  d'aliances  i  colaboració 
amb entitats  ecologistes  i  ambientals 
locals i nacionals

• inici  de  contactes  amb  sectors  de  la 
població  contraris  al  projecte:  veïns, 
ajuntaments, etc.

2Wielenha, K, 2008. Waste-to-energy and the 
revision of the waste framework directive
3Estudi  Del  Ministeri  de  Medi  ambient  de 
Massachusetts

• documentació dels efectes negatius de 
la  importació  de  CDR/CSR.  Difusió  i 
denúncia.

• seguiment  del  procés  parlamentari 
d'acceptació  de  l'esmena  i  tramitació 
de la llei

• contactes amb la UE
• aportar  alternatives  com  la  prevenció 

de residus i la gestió dels recursos amb 
estratègies  de sostenibiltat ambiental, 
social, econòmica.

• accions  de  denúncia  i  difusió.  Més 
informació a través de la web del GOB 
o  a  través  de  les  xarxes  socials: 
facebook i twitter

http://www.gobmallorca.com/
https://twitter.com/GOBMallorca
http://www.facebook.com/gobmallorca


Què pots fer tu?:

Si  t'interessa  col·laborar  amb  el  GOB,  pots  fer-lo  de  moltes  maneres  i  des  de  molts  llocs  
diferents; en solitari o amb altres persones, i també des del teu treball. 

• Si  vols  col·laborar  específicament  en  la  campanya contra  la  importació  de  residus, 
posa't en contacte amb nosaltres a través del telèfon del GOB, 971496060 o a través 
del correu info@gobmallorca.com i ens posarem en contacte amb tu.

Cercam gent com tu, preocupada per la proposta de la importació de fems peralimentar la 
incineradora de Son Reus i amb ganes d'actuar per evitar-ho, jasigui des de la  difusió,  aportació 
de  formació  tècnica  al  respecte,   disseny   gràfic,  o  senzillament  perquè  vols  ser-hi  i  estar  
informat de les accions que es duguin a terme en el marc de la campanya.
Què pots fer?

• Disseny de material gràfic per a la campanya
• Recollida d'informació
•  Comunicació:   difusió   d'informació   via   xarxes   socials,   accions   de 
comunicació, etc.
• Preparació i participació en accions de mobilització ciutadana

• El GOB té una xarxa de voluntariat territorial que representa a l'organització a nivell 
local i que cada cop més, pretenem que a través de tallers participatius, ens ajudin a  
construir el GOB del present i del futur a tenir presència i a ser actius en la lluita pel  
nostre territori i la nostra biodiversitat.

• Si ets menor de 25 anys, pots unir-te a programes específics dissenyats per a joves,  
com la Joves del GOB (gobjoves@gmail.com) o els campaments d'estiu. 

• Col·labora fent un donatiu al GOB de la quantitat que tu vulguis i desgrava-t'ho de la 
declaració de renta.

• Fes-te soci del GOB. Els socis són el pilar de l'organització. Representen el nostre major 
suport econòmic i sobretot, el suport i la legitimitats social i política. 

◦ Vull fer-me soci/a  

• I si no tens tant temps o doblers, recorda que sempre pots seguir-nos a través de les  
xarxes socials i donar suport les nostres ciberacciones amb un sol clic.

http://www.gobmallorca.com/que-pots-fer/fes-te-soci-a.html
https://www.paypal.com/es/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=5c1wRlIqEiMNz3FOI3W77N3Lz9EAFA9Kaoc6vIkn2V72MWX7B36RcEPTGeq&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d7283e7f0184a5674430f290db9e9c846



