
Grup Parlamentari Popular
Palau Reial, 8 
07001 Palma

Dimarts, 6 de novembre de 2012

Benvolgudes Senyores i Senyors,

La proposta d'impulsar la importació de residus per dur a cremar a Mallorca,  representa un punt 

d'inflexió en el camí de la sostenibilitat que necessàriament hauria d'impulsar Mallorca.

Importar residus no només consolida un model de gestió de residus altament impactant, ineficient i  

que contradiu totes les directrius europees sinó que compromet molt negativament el futur de la 

qualitat de l'aire, del principal motor de l'economia insular que és el turisme, del medi ambient i de la  

salut dels ciutadans.

Mallorca, sense que respongui a cap lògica des del punt de vista de la gestió política i l'interés general  

té la incineradora més gran de tot el sud d'Europa. Repetim, un territori insular, fràgil i limitat com és  

Mallorca té la incineradora més gran de tot el sud d'Europa!

La seva capacitat  d'incineració està molt  per sobre de les  necessitats  de la  generació de residus 

actuals a Mallorca i és incompatible amb l'impuls de polítiques de reciclatge, recuperació, prevenció i  

minimització de residus que haurien de marcar les prioritats de la gestió de residus a l'illa.

Hi ha molts arguments des de tots els punts de vista -econòmic, ambiental, social, turístic, de salud,  

etc,- per descartar la importació de residus i els ho exposam a la presentació adjunta. Només a tall 

d'exemple:

• impulsar vertaderament el reciclatge de residus,  representaria per a Mallorca entre 7 i 39 

vegades més llocs de feina per tn tractada que la incineració 
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(Font:  La  puerta  de  atrás  de  la  incineración  de  residups:  análisis  económico-ambiental  de  la  utilización  de  los  

combustibles derivdos de los residuos en España)

• reciclar materials enlloc d'incinerar-los estalvia de 3 a 5 vegades la quantotat d'energia que es 

genera a les centrals d'energia per incineració

(Font:  Jeffrey  Morris  and DIana Cnazonri,  Recycling versus  Incinerations:  an  energy  conservation  analysis,  Soun  

Resource Management Group, Seatlle)

• la notícia de la importació de residus desincentiva la societat mallorquina a reciclat, reduir i  

reutilitzar,  afectant  negativament  les  polítiques  municipals  que  en  els  darrers  anys  s'han 

implantat arreu de Mallorca per implantar la recollida selectiva porta a porta, el reciclatge i la  

recuperació.

• Una política que apostés vertaderament pel reciclatge estalviaria més emissions de CO2 que 

omportar 200.000tn de residus i cremar-los aquí. De fet, per cada tona de residus reciclada,  

s'estalvia 7 cops més CO2 que si s'aboca i 18 cops més que si s'incinera en les plantes més 

sofisticades

(Font:.Technical economic and environmental analysis of energy production from municipal solid waste" Renewable  

Energiy 29(7): 1043-1057)

• Els productes o residus resultants de la incineració es poden dispersar pel  medi: l’aire, el sòl i  

l’aigua  i,  a  través  d’aquest  medi,  arribar  als  aliments  i  les   persones.  Aquests  productes 

resultants de la incineració contenen partícules en  suspensió, moltes d’elles de mida molt 

petita (ultrafines)  que passen  fàcilment als  pulmons i  allà s’absorbeixen a la sang,  entre  

aquestes partícules cal destacar els metalls pesants, compostos orgànics volàtils,  dioxines i 

furans,  diòxids de sofre,  monòxid i diòxid de carboni i  altres  compostos transportats per  

aquestes  partícules.  Molts  d’aquests  productes  són  tòxics,  i  tenen  efectes  cancerígens  i 

teratògens, inclús a baixes  concentracions, per causa de la bioacumulació.

(Font The Health Effects of Waste Incinerators. Report of the British Society for  Ecological Medicine. Desember  

2005)

• El dany sobre la imatge turística de Mallorca podria quantificar-se en termes de "promoció 

turística "  que haurà de contrarestar els efectes que aquesta notícia ja està tenint a mitjans 

de comunicació  de països emissors  de turisme com Anglaterra  i  sobretot,  i  especialment 

Alemanya.
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Davant  totes  aquestes  evidències,  és  clar  que  aquí,  la  única  raó  per  la  qual  s'impulsa  aquesta 

operació, és la realitat d'un servei públic insularitzat de gestió de residus, que via concessió i amb un 

contracte blindat i pervers, garanteix a l'empresa TIRME la inversió de doblers públics, la complicitat  

política i els guanys a curt, mig i llarg termini. 

Com a diputats del Parlament de les Illes Balears, tenen l'oportunitat única d'acabar amb aquesta 

tirania a la qual ens sotmet el sistema de gestió actual amb un servei públic que ha deixat de tenir  

vocació d'interés general per passar a tenir només vocació d'enriquiment d'una empresa privada a 

costa de la salut i el futur dels ciutadans de Mallorca. 

Mallorca disposa de les infrastructures per fer una gestió eficient, des del punt de vista ambiental 

dels residus, no cal cap inversió addicional (planta de triatge d'envasos utilitzada a un 20% de la seva  

capacitat, planta de metanització, en un 2%, i  planta de compostatge en un 2%). Al mateix temps  

està oberta la revisió del Pla Director Sectorial de Residus que permet - a través d'una modificació 

complint tots els tràmits pertinents i garantint la participació ciutadana - revertir la tendència actual 

en matèria de gestió de residus i redefinir els objectius a mig i llarg termini que necessàriament han 

de passar pel tancament dels forns sobredimensionats de la incineradora.

Només es tracta de redefinir els termes de la concessió i el contracte que el Consell de Mallorca té  

amb l'empresa concessionària TIRME, encara que això correspongui al Consell de Mallorca fer-ho.

Per tot això, els instam a que votin en contra del projecte de llei i en concret de l'article que pretén 

possibilitar, via llei, la importació de residus a Mallorca i que:

• impulsin una Llei de Residus que:

◦ respectiu  les  directrius  en  matèria  de  gestió  de  residus  que  fixa  la  Unió  Europea,  

començant per la prevenció, la minimització, el reciclatge i la recuperació i deixant en 

darrera instància les fraccions de residus que acabin a incineració o abocament controlat.  

L'objectiu  hauria  de  ser  aconseguir  com a  mínim un  60% de  reciclatge  en  front  als 

objectius actuals que plantegen un 60% d'incineració al 2020.

◦ obligui a redefinir les infrastructures del Pla Director Sectorial de Residus a partir dels 

criteris de proximitat, suficiència i simplificació tecnològica, apostant per la minimització 
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dels residus generals (quan menys residus, més ocupació, més economia local i menys 

despeses en gestió de residus tòxics, etc), tractament de la fracció orgànica, recuperació 

màxima  dels  residus  d'envasos  (implantant  sistemes  de  devolució,  depòsit  i  retorn, 

SDDR) i apostant per l'establització de les fraccions residuals destinades a acobament, de  

manera que es podria plantejar en tancament progressiu de les línies d'incineració.

• acabin amb la relació de força que TIRME té sobre la política de gestió de residus a Mallorca 

que prioritza el negoci per damunt dels interessos generals

Els seus vosts són vitals!  Per favor,  rebutgi la importació de residus tractats,  impulsi  una Llei  de 

Residus valenta que prioritzi els objectius ambientals, econòmics i garanteixi la salud pública dels  

ciutadans i  un futur en el  que Mallorca pugui ser capdaventera en sostenibilitat en tots els  seus 

àmbits.

Atentament,

Presidenta 

GOB Mallorca
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