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ANNEX 12: ANÀLISIS DE LA PLANTA DE TRACTAMENT PRÈVIA A LA INCINERACIÓ 
 

 

PLANTA DE PRETRACTAMENT PREVI A LA 
INCINERACIÓ 

En una fase inicial de l’elaboració del PDS es va incorporar com a un element a considerar 
la construcció d’una planta de TMB prèvia a la valorització energètica.  
 
TMB és l’acrònim emprat per designar les instal·lacions de Tractament Mecànico-Biològic 
de la fracció RESTA –o Rebuig- procedent de la recollida selectiva dels residus municipals. 
En una instal·lació TBM es distingeix un procés mecànic orientat a la preparació del 
material i a la classificació-separació de diverses fraccions i un procés biològic orientat al 
tractament de la fracció orgànica. 
 
El tractament biològic de la fracció orgànica pot ser via aeròbia –compostatge- o 
anaeròbia –digestió anaeròbia-. En aquest segon cas poden distingir-se digestions via 
humida o via seca; en tot cas, el digestat obtingut de la digestió anaeròbia acostuma a 
estabilitzar-se en condicions aeròbies en una etapa específica –compostatge-. 
 
El tractament mecànic pot abastar molt diversos graus de complexitat: des de limitar-se 
a la separació de la fracció orgànica –per al seu ulterior processament- fins a integrar 
sistemes sofisticats de separació òptica. 
 
Les operacions que –en general- configuren –o poden configurar- la línia de tractament 
mecànic inclouen: 

• Trituració 

• Garbellat 

• Separació Balística 

• Separació Magnètica 

• Separació per Corrents d’Inducció 

• Separació Òptica 

 
A més, les instal·lacions TMB poden incloure una etapa de refí per al tractament específic 
de la fracció orgànica estabilitzada, clàssicament constituïda per l’acció combinada de 
garbell, taula densimètrica i filtre de mànigues. 
 
En general, els materials recuperats de la línia de tractament mecànic inclouen: 
Paper-Cartró, Vidre, Metalls Magnètics, Metalls No Magnètics, PVC, PET, PEAD, Plàstic 
Film, Plàstic Mix, i Tetrabrics. 
 
Es va incloure un escenari amb una aproximació de costos d’inversió i explotació en base 
a la capacitat de tractament. 
 
Es van simular varis escenaris amb diferents capacitats compreses entre les 210.000 tones 
anuals repartides en 4 línies i amb un requeriment d’inversió al voltant dels 120 M€ a la 
incorporació parcial de les línies amb capacitats properes a les 50.000 tones i un cost 



 

 

d’inversió aproximat de 30M€ (tot i que en els escenaris modulars només cobrien 
parcialment les necessitats de pretractament de la Resta).  
 
En una segona fase es va haver de realitzar una priorització de les instal·lacions 
necessàries pel tractament de residus, a tal efecte es van tenir en compte dos aspectes 
clau:  
 

• Resultats de la diagnosis 

• Priorització de les instal·lacions en base a la jerarquia de residus 

 
En la diagnosis del PDS ja s’indicava clarament que els fluxos amb major dificultat de 
tractament actual són la FORM i els llots de depuradora. I com a tercera prioritat 
l’ampliació de la capacitat de triatge d’envasos per donar resposta o bé al increment de 
recollida selectiva esperat per aquesta fracció o bé, a un canvi de model amb la possible 
implementació del SDDR. 
 
Per tant, a l’hora d’establir prioritats i apostant per un model on la fracció orgànica pugui 
ser valoritzada materialment s’han incorporat en el PDS les inversions associades a 
aquesta tipologia d’instal·lacions.  
 
Cal tenir en compte que els rendiments de recuperació material d’aquesta tipologia 
d’instal·lació (TBM) es troben al voltant d’un 10%, essent molt més eficient apostar per 
un sistema amb recollida selectiva de les fraccions i capacitat de tractament per als fluxos 
corresponents.  
 
La incorporació d’instal·lacions TBM representaria incrementar el pressupost d’inversió 
en instal·lacions de tractament en gairebé un 50-80% (en base al dimensionat 
seleccionat). 
 
Aquest requeriment d’inversió seria addicional als costos actuals de la fracció Resta en 
base a les concessions administratives vigents, donant com a resultat un sistema de tarifes 
difícilment assumible pels municipis insulars (els quals hauran d’incorporar la recollida 
selectiva de la FORM i el seu tractament en les seves taxes). 
 
Cal tenir en compte que en la llei de residus balears especifica que “5. L’aplicació de la 
disposició prevista en l’apartat c) de l’article 12 i dels articles 28.4 c i 31.2 d’aquesta Llei 
ha de ser efectiva mentre no trenqui l’equilibri economicofinancer de les concessions 
administratives vigents.” 
 
Per tant, considerant els aspectes descrits anteriorment i amb l’objectiu de dissenyar un 
model de gestió de residus sostenible ambientalment i econòmicament s’opta per, durant 
el termini de la present proposta de Pla no incorporar la construcció d’un planta de TBM 
per a la fracció Resta. 
 


