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A. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER
1. INTRODUCCIÓ
El Pla Director Sectorial de residus no perillosos de Menorca 2019-2025 estableix tot un
seguit d'actuacions tant en instal·lacions existents com en noves instal·lacions de tractament
de residus.
A tal efecte, el present Pla Econòmic-financer té per objecte quantificar la despesa que
tindran associades les actuacions, així com els mecanismes de finançament que es
preveuen per fer-hi front.
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2. CONSIDERACIONS GENERALS
El gran nivell de detall dels aspectes tècnics de les instal·lacions en el darrer pla sectorial ha
esdevingut, a vegades, un problema en tant que tecnologies que podien parèixer les més
adequades en el moment de redacció dels anomenats plans, amb el transcurs del temps, no
han resultat ser les més adequades o fins i tot han estat superades per l’aparició de millores
tècniques disponibles, sense que el pla presentés el grau necessari de flexibilitat per ta de
poder adaptar-se a aquests canvis. Aquestes experiències i la llarga durada del present pla
recomanen no arribar al grau de detall tècnic dels anteriors plans.
Per l’anterior, els valors descrits en el present estudi econòmic-financer són orientatius i
aproximatius, d’acord amb el que estableix la doctrina i la jurisprudència, ja que el
pressupost final pot variar en funció de les solucions tecnològiques seleccionades, en la
variació de preus de mercat i segons les casuístiques pròpies de cada projecte.
Els imports finals de les inversions es concretaran en el moment d’aprovar els corresponents
projectes.
D’aquesta manera, les valoracions econòmiques del present estudi econòmic-financer són
meres estimacions que tenen caràcter orientatiu i aproximatiu i, que, en cap cas, poden ser
considerades com a nova font d’obligacions dels actuals règims concessionals.
Pel que fa als costos d’explotació de les instal·lacions, aquests depenen de la posada en
marxa de les instal·lacions finalment escollides d’acord amb el criteri de millor tecnologia
disponible.
3. INVERSIONS PREVISTES EN EL PLA
El conjunt de les inversions previstes es destinaran a la millora o ampliació de les
infraestructures de tractament de residus existents, o bé a la creació de noves
infraestructures, d'acord amb les actuacions que es detallen a la memòria justificativa del Pla
Director Sectorial de Residus no Perillosos de Menorca 2019-2025.
Pel que fa a la localització en el territori de les noves infraestructures de titularitat pública,
aquestes s'ubicaran en terrenys que actualment ja pertanyen al Consorci de Residus i
Energia de Menorca, o que es preveu que li siguin cedits, sense cost. Quan aquest supòsit
no es compleix, s'han considerat els costos d'adquisició de terrenys.
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Si bé algunes de les inversions previstes en el pla ja s'han quantificat d'acord amb el capítol
de pressupostos dels corresponents projectes, el conjunt d'inversions previstes en aquest
apartat s'han d'entendre com un valor orientatiu.
A continuació s’exposen les inversions agrupades per tipologia d’instal·lacions que, d'acord
amb el Pla Director Sectorial, caldrà que s'impulsin des del Consorci de Residus i Energia de
Menorca:
3.1. ACTUACIONS EN ABOCADORS
3.1.1. Regularització de la superfície ocupada de Milà I
La inversió vinculada a aquesta actuació es troba reflectida en el següent quadre:
Taula 1. Pressupost d'expropiació de terrenys privats per a la regularització de la
superfície ocupada de Milà I.
CONCEPTE

IMPORT €
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2

2

Expropiació de 5.543,96 m de terreny privat (5,36 €/m )

29.715,63 €

PRESSUPOST TOTAL, SENSE IVA

29.715,63 €
IVA 0%

PRESSUPOST TOTAL, IVA INCLÒS

0,00 €
29.715,63 €

3.1.2. Millora del segellament de l'abocador de Milà I
Taula 2. Estimació del cost de la millora del segellament de l'abocador de Milà I.
CONCEPTE

IMPORT €

Moviment de terres
Segellat
Vials
Drenatge pluvials
Drenatge lixiviats
Desgasificació
Impermeabilització
5.000.000,00 €

Canalitzacions
Revegetació i restauració ambiental
Programa de vigilància ambiental
Control de qualitat
Seguretat i salut
Serveis afectats
Despeses generals i benefici industrial
PRESSUPOST TOTAL, SENSE IVA

5.000.000,00 €
IVA 21%
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PRESSUPOST TOTAL, IVA INCLÒS

6.050.000,00 €

3.1.3. Segellat i restauració ambiental de l'abocador de residus no perillosos de Milà II
Taula 3. Pressupost del projecte de segellat de Milà II. Font: Projecte de segellat i
restauració ambiental de l'abocador de RNP de Milà II. Resum del pressupost. Març de
2017.
CONCEPTE

IMPORT €

Moviment de terres

767.878,40 €

Segellat

1.324.536,80 €
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Vials

94.713,20 €

Drenatge pluvials

417.241,92 €

Drenatge lixiviats

115.738,28 €

Desgasificació

196.326,39 €

Impermeabilització

761.102,18 €

Canalitzacions

7.632,42 €

Revegetació i restauració ambiental

43.699,00 €

Programa de vigilància ambiental

111.091,35 €

Control de qualitat

142.597,41 €

Seguretat i salut

63.769,20 €

Serveis afectats

9.132,50 €

Despeses generals i benefici industrial

770.537,22 €

PRESSUPOST TOTAL, SENSE IVA

4.825.996,27 €
IVA 21%

PRESSUPOST TOTAL, IVA INCLÒS

1.013.459,22 €
5.839.455,49 €

3.1.4. Cel·la 2 d'ampliació de l'abocador de Milà II
Taula 4. Pressupost de la cel·la 2 d'ampliació de l'abocador de Milà II.
CONCEPTE

IMPORT €

Redacció del projecte i execució de les obres de la cel·la 2 d'ampliació de Milà II

1.135.483,08 €

PRESSUPOST TOTAL, SENSE IVA

1.135.483,08 €
IVA 21%

PRESSUPOST TOTAL, IVA INCLÒS

238.451,45 €
1.373.934,53 €
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3.1.5. Restitució cel·la 3 i E de l’ampliació de l’abocador de Milà II
Taula 5. Pressupost de la restitució de la cel·la 3 i E d'ampliació de l'abocador de Milà
II.
CONCEPTE

IMPORT €

Redacció del projecte i execució de les obres de la cel·la 2 d'ampliació de Milà II

415.548,40 €

PRESSUPOST TOTAL, SENSE IVA

415.548,40 €
IVA 21%

PRESSUPOST TOTAL, IVA INCLÒS

87.265,16 €
502.813,56 €

3.2. ACTUACIONS A L’ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE MILÀ
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3.2.1. Execució del projecte de millora de les instal·lacions de tractament i valorització
de residus de l'Àrea de Milà, forn inclòs
Taula 6. Despeses previstes per a la millora de les instal·lacions de tractament i
valorització de residus de l'Àrea de Milà. Font: Resum del pressupost del Projecte
constructiu d'execució de la millora de les instal·lacions de tractament i valorització. Àrea de
tractament de Milà. Novembre 2017.
CONCEPTE

IMPORT €

1. Execució material

5.077.810,96 €

Demolicions parcials

72.183,71 €

Moviments de terres

141.563,59 €

Cimentacions

469.054,82 €

Sanejament i drenatge

238.360,23 €

Lixiviats

80.553,45 €

Estructura formigó

690.159,22 €

Estructura metàl·lica

573.889,77 €

Estructures canteria

77.769,69 €

Tancaments metàl·lics i cobertes

370.267,82 €

Treballs de paleta

231.511,41 €

Paviments

678.157,49 €

Revestiments

47.140,88 €

Carpinteria metàl·lica de vidriers

153.177,78 €

Carpinteria de fusta

6.168,26 €

Recollida de pluvials

43.814,18 €

Ventilació

234.176,98 €

Agua industrial i potable

39.339,62 €

Sanitaris

15.694,64 €

Senyalització viària

2.395,65 €

Baixa tensió

322.463,43 €
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Enllumenat

151.263,17 €

Contraincendis

212.960,46 €

Gestió de residus

117.930,99 €

Seguretat i salut

57.035,61 €

Control de qualitat

50.778,11 €

2. Adquisició d'equips de tractament mecànic

2.607.746,69 €

Pont grua + Pop

185.225,13 €

Alimentador de capçalera

43.378,17 €

Trómmel de selecció 80 mm

194.199,98 €

Separador Balístic ST 5000

79.205,43 €

Obridor de bosses (BOA 2200-55)

76.271,90 €
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Separador Òptic Envasos (PS 2000)

191.149,11 €

Separador Òptic P / C (PS 2000)

83.899,09 €

Separador Magnètic (MOR envasos, granulador)

43.099,49 €

Separador Inducció

19.158,91 €

Alimentador de Premsa

84.221,77 €

Premsa Multiproducte 1

67.471,29 €

Premsa Multiproducte 2

137.876,12 €

Alimentador granulador

32.415,56 €

Granulat (VEGADA 2000)

187.804,88 €

Compactador de rebutjos

49.870,09 €

Aire comprimit

35.026,40 €

Transportadors per banda planta de selecció, tremuges i estructures

1.097.473,37 €

3. Adquisició d'equips de tractament biològic

1.443.539,61 €

Túnels de biostabilització i compostatge

489.372,22 €

Mescladora MashMaster

91.643,62 €

Instal·lació elèctrica

346.201,07 €

Montatge mecànic

235.706,56 €

Assaigs de posada en marxa

35.266,95 €

Enginyeria, documentació i project manager

61.143,66 €

Grues

47.866,58 €

Transport i assegurança

136.338,95 €

4. Adquisició d'equips d'afinament

810.940,24 €

Alimentador de compost

54.084,07 €

Tromel de selecció afinament

76.098,94 €

Captació pneumàtica

54.345,71 €

Conjunt de cintes transportadores

271.287,50 €

Separador magnètic

10.510,92 €
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Compactador estàtic i caixa de 30 m3

30.648,89 €

Taula densimètrica

44.852,03 €

Criba doble etapa

93.441,73 €

Muntatge i posada en marxa afinament

89.704,06 €

Instal·lació elèctrica i control afinament

56.065,04 €

Transport grues i medis d'elevació

29.901,35 €

Subtotal adquisició material

5.077.810,96 €

Subtotal adquisició d'equips

4.862.226,54 €

PRESSUPOST TOTAL, SENSE IVA

9.940.037,50 €
IVA 21%

PRESSUPOST TOTAL, IVA INCLÒS

2.087.407,88 €
12.027.445,38 €
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3.2.2. Planta de digestió anaeròbia de residus biodegradables
Taula 7. Despeses previstes per a la construcció d’una planta de digestió anaeròbia de
residus biodegradables. Font: Resum del pressupost de l’Avantprojecte de planta de
digestió anaeròbia de residus biodegradables a Menorca. Febrer 2019.
CONCEPTE

IMPORT €

Actuacions prèvies

15.480,07 €

Condicionament del terreny

336.052,68 €

Fonaments

162.148,37 €

Estructures

121.676,84 €

Façanes i particions

19.759,50 €

Fusteria. Vidres i proteccions solars

1.984,93 €

Instal·lacions

11.210,47 €

Aïllaments tèrmics

58.250,49 €

Aïllaments i impermeabilitzacions

77.936,75 €

Cobertes

64.807,60 €

Senyalització i equipaments

5.315,83 €

Urbanització interior de la parcel·la

68.480,35 €

Equips

327.000,00 €

Tractament del biogàs

545.000,00 €

Instal·lacions i control

210.000,00 €

Gestió de residus

13.518,75 €

Seguretat i salut

53.816,20 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

2.092.438,83 €

13% de despeses generals

272.017,05 €

6% de benefici industrial

125.546,33 €

PRESSUPOST TOTAL, SENSE IVA

2.490.002,21 €
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IVA 21%
PRESSUPOST TOTAL, IVA INCLÒS

522.900,46 €
3.012.902,67 €

3.3. ACTUACIONS PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS VOLUMINOSOS
Taula 8. Pressupost estimat de la redacció i execució del projecte de construcció de
futura planta de tractament de residus voluminosos.
CONCEPTE

IMPORT €

Obra civil

120.000,00 €

Premsa

155.000,00 €

Equips línies tractament

250.000,00 €

Equips elèctrics

60.000,00 €

Seguretat i Higiene

32.000,00 €

Despeses generals i Benefici industrial

117.230,00 €
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Estudi tècnic i direcció d'obras

16.800,00 €

Camions de caixa oberta amb elevador

480.800,00 €

PRESSUPOST TOTAL, SENSE IVA

1.231.830,00 €
IVA 21%

PRESSUPOST TOTAL, IVA INCLÒS

258.684,30 €
1.490.514,30 €

3.4. ACTUACIONS EN PLANTES DE TRANSFERÈNCIA
Taula 9. Estimació de costos de projecte i construcció de planta de transferència de
residus urbans de Ciutadella.
CONCEPTE

IMPORT €

Cost adquisició de terrenys

850.000,00 €

Cost execució material

336.978,00 €

Estudi geotècnic

1.500,00 €

Moviments de terres

47.500,00 €

Fonaments i murs de contenció

60.000,00 €

Drenatges

16.000,00 €

Pavimentació

60.000,00 €

Tancat

10.668,00 €

Instal·lació aigua

8.000,00 €

Instal·lació sanitària

8.000,00 €

Instal·lació contraincendis

2.000,00 €

Instal·lació elèctrica, telefonia

40.000,00 €

Senyalització

12.400,00 €

Equipaments

13.600,00 €
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Cobertura pàrquing contenidors

17.710,00 €

Edifici oficines 100 m2

39.600,00 €

Despeses generals i benefici industrial

225.525,82 €

Cost Maquinaria

1.107.418,47 €

3 x Planta transferència ROS ROCA CE-250

680.010,00 €

3 x Tractora + semiremolc

427.408,47 €

Redacció de projecte i direcció d'obra (4% de l'obra civil)

13.479,12 €

PRESSUPOST TOTAL, SENSE IVA

2.307.875,59 €
IVA 21%

PRESSUPOST TOTAL, IVA INCLÒS

484.653,87 €
2.792.529,46 €

3.5. ACTUACIONS EN DEIXALLERIES
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Taula 10. Estimació de costos previstos per a l'adaptació i ampliació de les
deixalleries de Menorca.
CONCEPTE

IMPORT €

Adequació a normativa RAEES i renovació d'infraestructures deteriorades de la
deixalleria de Ciutadella

120.605,31 €

Ampliació deixalleria de Ciutadella (no inclou adquisició de terrenys, que
previsiblement seran de titularitat pública)

50.000,00 €

Adequació a normativa RAEES i renovació d'infraestructures deteriorades de la
deixalleria de Ferreries

104.544,73 €

Adequació a normativa RAEES i renovació d'infraestructures deteriorades de la
deixalleria de Mercadal

102.328,98 €

Adequació a normativa RAEES i renovació d'infraestructures deteriorades de la
deixalleria d'Es Migjorn Gran

105.244,85 €

Adequació a normativa RAEES i renovació d'infraestructures deteriorades de la
deixalleria d'Alaior

103.730,82 €

Adequació a normativa RAEES i renovació d'infraestructures deteriorades de la
deixalleria de Maó

99.831,78 €

Ampliació deixalleria de Maó (no inclou adquisició de terrenys, que previsiblement
seran de titularitat pública)

50.000,00 €

Adequació a normativa RAEES i renovació d'infraestructures deteriorades de la
deixalleria de Sant Lluís

91.347,88 €

PRESSUPOST TOTAL, SENSE IVA

827.634,35 €
IVA 21%

PRESSUPOST TOTAL, IVA INCLÒS

152.803,22 €
980.437,57 €

3.6. RESUM DE LES INVERSIONS PREVISTES
Tot seguit es resumeixen en una taula el conjunt d'inversions previstes, les quals
ascendeixen a un total de 34.549.748,59 € (IVA inclòs).
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Taula 11. Resum d'inversions previstes
IMPORT €
(sense IVA)

ACTUACIÓ

IVA

IVA €

IMPORT €
(IVA incl)

3.1. ACTUACIONS EN ABOCADORS
3.1.1. Regularització de la superfície ocupada
de Milà I

29.715,63 €

0%

0,00 €

29.715,63 €

3.1.2. Millora del segellament de l'abocador de
Milà I

5.000.000,00 € 21% 1.050.000,00 €

6.500.000,00 €

3.1.3. Segellat i restauració ambiental de
l'abocador de residus no perillosos de Milà II

4.825.996,27 € 21% 1.013.459,22 €

5.839.455,49 €

3.1.4. Cel·la 2 d'ampliació de l'abocador de
Milà II

1.135.483,08 € 21%

238.451,45 €

1.373.934,53 €

3.1.5. Restitució cel·la 3 i E de l’ampliació de
l’abocador de Milà II

415.548,40 € 21%

87.265,16 €

502.813,56 €
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3.2. ACTUACIONS A L’ÀREA DE GESTIÓ DE
RESIDUS DE MILÀ
3.2.1. Execució del projecte de millora de les
instal·lacions de tractament i valorització de
residus de l'Àrea de Milà II, forn inclòs

9.940.037,50 € 21% 2.087.407,88 € 12.027.445,38 €

3.2.2. Planta de digestió anaeròbia de residus
biodegradables

2.490.002,21 € 21%

522.900,46 €

3.012.902,67 €

3.3. ACTUACIONS PER AL TRACTAMENT DE
RESIDUS VOLUMINOSOS

1.231.830,00 € 21%

258.684,30 €

1.490.514,30 €

3.4.
ACTUACIONS
TRANSFERÈNCIA

2.307.875,59 € 21%

484.653,87 €

2.792.529,46 €

827.634,35 € 21%

152.803,22 €

980.437,57 €

EN

PLANTES

DE

3.5. ACTUACIONS EN DEIXALLERIES
TOTAL

28.204.123,03 €

5.895.625,56 € 34.549.748,59 €

4. VIES DE FINANÇAMENT
El desenvolupament del Pla serà possible a partir del finançament per les següents vies:
- Les tarifes de tractament aprovades pel Consorci de Residus i Energia de Menorca.
- La venda de subproductes.
- Les aportacions econòmiques contemplades en els corresponents convenis de
col·laboració subscrits amb els diferents Sistemes Integrats de Gestió.
- Subvencions o aportacions d’altres administracions públiques.
- Altres aportacions del Consell Insular de Menorca i del Consorci de Residus i Energia de
Menorca.
- Inversions privades.
No obstant l’anterior, les inversions previstes a la Taula 10 es poden classificar en 2
subgrups:
- Actuacions actualment compromeses que no generen un increment de la inversió respecte
a la situació actual.
- Actuacions actualment no compromeses que generaran un increment de la inversió
respecte la situació actual.
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4.1. ACTUACIONS ACTUALMENT COMPROMESES QUE NO GENEREN UN INCREMENT
DE LA INVERSIÓ RESPECTE A LA SITUACIÓ ACTUAL
El conjunt d'inversions que es classifiquen en aquest grup representen actuacions que ja
estan compromeses i per les quals el Consorci de Residus i Energia de Menorca ja està
pagant, mitjançant les retribucions dineràries del cànon corresponent, a l'empresa
concessionària del servei públic.
Representen el 57,20% del total d'inversions previstes en el Pla Director.
Taula 12. Resum de les actuacions actualment compromeses que no generen un
increment de la inversió respecta la situació actual

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2019-C045C5B1-B98D-471F-A390-A7D809C32A40 04/04/2019 7:51:52 Pag.:14/28
Consell Insular de Menorca-07999- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/cime/validardoc.aspx

CONCEPTE

IMPORT €
(IVA incl)

ANY
EXECUCIÓ

Segellat i restauració
ambiental de
l'abocador de residus
no perillosos de Milà II

5.839.455,49 €

2019

Cel·la 2 d'ampliació de
l'abocador de Milà II

1.373.934,53 €

2020

Restitució cel·la 3 i E
de
l’ampliació
de
l’abocador de Milà II

502.813,56 €

2020

12.027.445,38 €

2019

Execució projecte de
millora instal·lacions
de l'Àrea de Milà, forn
inclòs

QUI FINANÇA

%

MECANISME DE
FINANÇAMENT

Consorci de
Residus i Energia 100%
de Menorca
Retribucions dineràries
Consorci de
Residus i Energia 100% atribuïdes al cost de
gestió de la concessió
de Menorca
del servei públic de
Consorci de
tractament, valorització i
Residus i Energia 100% eliminació de residus a
de Menorca
l'Àrea de gestió de
residus de Milà, €/tn
Consorci de
Residus i Energia 100%
de Menorca

TOTAL 19.743.648,96 €
% sobre el total de
les inversions

57,2%

4.2. ACTUACIONS ACTUALMENT NO COMPROMESES QUE NO GENEREN UN
INCREMENT DE LA INVERSIÓ RESPECTE A LA SITUACIÓ ACTUAL
El conjunt d'inversions que es classifiquen en aquest grup representen actuacions que no
estan compromeses i per les quals el Consorci de Residus i Energia de Menorca cerca el
corresponent finançament, d'acord amb la Taula 12.
El conjunt d'inversions que es classifiquen en aquest grup representen el 42,80% del total
d'inversions previstes en el Pla Director.
CONCEPTE
Regularització del
perímetre de l'abocador
de Milà I – expropiació
de terrenys privats
Millora del segellament
de l’abocador de Milà I

IMPORT €
(IVA incl)
29.715,63 €

0,00 €

ANY
EXECUCIÓ

QUI
FINANÇA

%

MECANISME DE
FINANÇAMENT

2019

Consorci

100% Pressupost anual

2020-2021

Consorci

70%
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Retribucions
dineràries
atribuïdes al cost de gestió
de la concessió del servei
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públic de tractament de
residus voluminosos
Govern
Balear
Fons
Europeus

Consorci
Planta de digestió
anaeròbia de residus
biodegradables

3.012.902,67 €

Govern
Balear
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Redacció de projecte
bàsic, projecte
constructiu i execució de
l'obra de construcció de
la futura planta de
transferència de residus
de Ciutadella

Consorci
1.490.514,30 €

Fons
Europeus

Consorci

Govern
Balear
Fons
Europeus

980.437,57 €

2019-2020

Govern
Balear
Fons
Europeus

TOTAL

14.806.099,63 €

% sobre el total de
les inversions

42,8%

30%

Cofinançament

70%

Retribucions
dineràries
atribuïdes al cost de gestió
de la concessió del servei
públic de tractament de
residus voluminosos

30%

Cofinançament

70%

Retribucions
dineràries
atribuïdes al cost de gestió
de la concessió del servei
públic de recollida de
residus de Ciutadella

30%

Cofinançament

70%

Pressupost anual

30%

Cofinançament

2022

Consorci
Adaptació i ampliació de
les deixalleries

70%

Retribucions
dineràries
atribuïdes al cost de gestió
de la concessió del servei
públic de tractament de
residus voluminosos

2020
Govern
Balear

2.792.529,46 €

Cofinançament

2021-2022

Fons
Europeus
Redacció de projecte
bàsic, projecte
constructiu i execució de
l'obra de construcció de
la futura planta de
tractament de residus
voluminosos

0%
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B. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA (ISE)
1. INTRODUCCIÓ
De conformitat amb l’article 15.4 de la Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl, que expressa:
La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de
urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el
que se ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas
afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o
la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la
suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.
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D’altra banda, la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, també
contempla en el seu article 41.d) de documentació dels plans d’ordenació detallada, que
expressa:
d) La memòria de viabilitat econòmica per a aquells casos en què s’estableix un
increment d’aprofitament sobre el qual s’atribueix pel planejament anterior i l’informe
de sostenibilitat econòmica per a aquelles actuacions en què es generen cessions de
sòl a l’administració per a infraestructures o dotacions públiques.
Per a l’elaboració del present Informe de Sostenibilitat Econòmica (endavant ISE) del Pla
Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de Menorca s’ha tingut en
compte la Guia Metodológica para la redacción de Informes de Sostenibilidad Económica
redactada pel Ministerio de Fomento.
És important tenir en compte quina és la diferència entre l’estudi econòmic financer (apartat
A del present document) i l’informe de sostenibilitat ambiental (apartat B del present
document), ja que, mentre el primer analitza la fase d’execució de l’actuació urbanitzadora,
el segon avalua els costos públics del manteniment i conservació principalment
d’infraestructures i serveis.
Atès que aquest Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de
Menorca no suposa una nova reparcel·lació de terrenys, sinó que té previst ubicar les noves
infraestructures en terrenys ja urbanitzats i classificats com a d’ús industrial en els diferents
municipis de l’illa; l’anàlisi econòmica que ens obliga la Llei 2/2008 en relació al manteniment
i la conservació de les infraestructures, serveis i dotacions que les entitats locals reben com
a conseqüència del principi de repartiment de càrregues i beneficis, s’ha hagut d’interpretar i
adaptar la metodologia descrita a la Guia Metodológica para la redacción de Informes de
Sostenibilidad Económica redactada pel Ministerio de Fomento, la qual està dissenyada per
a l’elaboració dins l’àmbit del planejament urbanístic municipal.
2. CONTINGUT DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
D’acord amb la Guia del Ministeri esmentada anteriorment, l’informe de sostenibilitat
econòmica es divideix en dos grans blocs:
•

Avaluació de l’impacte de l’actuació urbanitzadora en les Hisendes Públiques
afectades pel cost de les noves infraestructures o la prestació de serveis resultants, i
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•

Anàlisi de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius. Es tracta
d’estudiar si l’ordenació contempla una distribució d’usos urbanístics que inclogui sòl
per a activitats econòmiques generadores de llocs de treball en una proporció
adequada a l’ús residencial previst, amb l’objectiu d’afavorir la sostenibilitat social i
ambiental del model urbà.

3. AVALUACIÓ DE L’IMPACTE DE L’ACTUACIÓ URBANITZADORA EN LES HISENDES
PÚBLIQUES AFECTADES PEL COST DE LES NOVES INFRAESTRUCTURES O LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS RESULTANTS
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Segons la Guia del Ministeri, l’avaluació de l’impacte a les hisendes públiques estimarà
l’import total de la inversió i despeses corrents públiques necessàries per a l’execució i
manteniment de totes les infraestructures i equipaments previstos pel planejament, tant les
corresponents als sistemes generals definits en el Pla com els sistemes locals dimensionats,
en el seu cas, mitjançant els estàndars que el Pla estableixi. Així mateix s’estimaran els
ingressos públics que poden derivar-se de la completa execució de les previsions del Pla
General. És a dir, es calcularà la repercussió sobre les hisendes públiques de la completa
execució de totes les determinacions del Pla, sense avaluar el desenvolupament temporal
del mateix, atès que aquest informació es desconeix en el moment de la formulació de l’ÎSE.

3.1. IMPACTE A LA HISENDA PÚBLICA MUNICIPAL
L’ISE ponderarà «l’impacte de les actuacions en les Hisendes Públiques afectades per la
implantació i el manteniment de les infraestructures necessàries o la posada en
funcionament i la prestació dels serveis resultants».
En el nostre Pla, les actuacions d’urbanització que suposen una transformació del sòl
mitjançant l’execució d’infraestructures, dotacions i serveis urbans per a la creació de solars
aptes per a l’edificació no són necessàries, atès que la previsió és d’utilitzar terrenys ja
urbanitzats i classificats com a d’ús industrial en els diferents municipis de l’illa. En
conseqüència, el Pla Director Sectorial no genera impacte a la hisenda pública municipal per
les actuacions d’urbanització per a la creació de nou sòl urbanitzable.

a) INFRAESTRUCTURES
A continuació es llisten les infraestructures previstes en el Pla i quin és l’impacte (valorat
com abaix, mig o alt) de les actuacions d’urbanització que suposen la transformació de sòl
per a la creació de solars aptes per a l’edificació:
INFRAESTRUCTURES

IMPACTE
ECONÒMIC

1. Planta de tractament mecànic-biològic
2. Forn incinerador d’animals
materials específics de risc

morts

i

3. Planta de digestió anaeròbia de residus
orgànics biodegradables

JUSTIFICACIÓ

BAIX

La nova planta es construirà en un sòl
ja ocupat i reservat per a
equipaments.

BAIX

Es manté el forn preexistent i la
partida de despeses destinades al seu
manteniment.

BAIX

La nova planta es construirà a l’àrea
de gestió de residus de Milà, espai
que ja es troba reservat per a
equipaments.
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4. Abocador de Milà I

BAIX

L’abocador se situa a l’àrea de gestió
de residus de Milà, espai que ja es
troba reservat per a equipaments.

5. Abocador de residus no perillosos de Milà
II

BAIX

L’abocador se situa a l’àrea de gestió
de residus de Milà, espai que ja es
troba reservat per a equipaments.

a) Construcció de la cel·la II

BAIX

Els terrenys on es construirà la cel·la
II també es troben dintre de l’àrea de
gestió de residus de Milà i són
propietat d’una administració local.

b) Segellament de les cel·les III i E

BAIX

Les cel·les III i E se situen a l’àrea de
gestió de residus de Milà i actualment
ja es troben en explotació.

BAIX

Els terrenys afectats per l’ampliació
corresponen a una part de la parcel·la
veïna ocupada per la planta de
tractament de residus voluminosos,
motiu pel qual ja estan consolidats.

BAIX

Els terrenys afectats per l’ampliació
corresponen a una parcel·la veïna
propietat de l’Ajuntament i que estan
qualificats de sòl urbà d’ús industrial,
motiu pel qual ja estan consolidats.

BAIX

Aquesta planta se situaria a la
mateixa ubicació prevista al precedent
Pla Director, la qual ja està
consolidada.

BAIX

Les ampliacions previstes tindrien una
afectació en el sòl de, com a màxim,
un 20% de les superfícies actuals
autoritzades. No es requereix nou
viari perquè les tres instal·lacions són
preexistents.
Finalment, cal tenir en compte que les
plantes són de titularitat privada,
motiu pel qual l’afectació econòmica a
les hisendes públiques és mínima.

BAIX

El Pla preveu que s’ubiqui en sòl urbà
d’ús industrial, és a dir que, encara
que es pugui tractar d’un solar buit, es
tracta d’un espai ja consolidat.

BAIX

El Pla preveu que qualsevol altra
planta de gestió de residus, no
grafiada en el Pla, que es vulgui fer a
Menorca, s’haurà d’ubicar en sòl urbà
d’ús industrial ja consolidat.

6. Ampliació de l’abocador de residus no
perillosos de Milà II (Milà III)

7. Xarxa de deixalleries
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a) Ampliació de la deixalleria de Maó

b) Ampliació de la deixalleria de Ciutadella

8. Planta de tractament
voluminosos de Maó

de

residus

9. Ampliació de les plantes de tractament de
residus de construcció i demolició

10. Planta de transferència de residus a
Ciutadella

11. Altres instal·lacions per a la gestió de
residus no grafiades en el Pla.
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Com ja s’ha avançat més amunt, el resultat de l’anàlisi de les diferents infraestructures a
executar previstes en el Pla Director Sectorial no genera impacte a la hisenda pública
municipal per les actuacions d’urbanització perquè no es crea nou sòl urbanitzable.
La major part de les infraestructures relacionades més amunt ja estan executades i per tant
ja generen els corresponents ingressos a les hisendes locals municipals principalment
mitjançant l’Impost de Béns Immobles (IBI) i l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).
Les noves infraestructures públiques a realitzar (la planta de digestió anaeròbia i la planta de
tractament de residus voluminosos), que inicialment seran promogudes pel Consorci de
Residus i Energia de Menorca, generaran ingressos a l’Ajuntament de Maó corresponents a
l’Impost de Béns Immobles (IBI), Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i, en
el seu cas, a l’Impost per l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU);
aquests nous ingressos es consideren de poca rellevància en el conjunt de les hisendes
municipals, per la qual cosa no s’han estimat en aquest estudi.
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b) PRESTACIÓ DE NOUS SERVEIS
D’acord amb la Llei de Sòl 2/2008, el contingut de l’ISE, en un dels seus principals apartats
s’ha d’avaluar l’impacte de l’actuació urbanitzadora en les hisendes públiques, afectades pel
cost de les noves infraestructures o per la prestació de serveis resultants.
En el nostre cas el Pla no realitza actuacions urbanitzadores, però sí que es contemplen un
seguit de prestacions de serveis resultants del propi objecte del Pla.
A continuació es llisten els principals serveis prevists en el Pla i s’analitza quin és el seu
impacte (baix, mig o alt) en la hisenda local:
SERVEIS

1. Implantació de la recollida selectiva de
matèria orgànica, mitjançant l’ús del cubell
airejat i la bossa compostable.

2. Suport en la implementació del model de
recollida selectiva mixta porta a porta amb
contenidors de superfície de càrrega lateral

3. Facilitar la implantació de sistemes de
dipòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR).

IMPACTE
ECONÒMIC

JUSTIFICACIÓ

ALT

Tot i que han existit experiències de
recollida selectiva de matèria orgànica
en diferents municipis, en termes
generals es pot considerar que
aquesta actuació implicarà implantar
de bell nou aquest servei a tota l’illa.
Això suposarà una inversió important
d’equips de recollida, una reordenació
i ampliació dels equips humans que
actualment presten el servei de
recollida i el manteniment anual del
servei.

ALT

La implantació del nou model de
recollida també tindrà implicacions
econòmiques derivades d’una major
inversió per a equips de recollida, una
reordenació i ampliació dels equips
humans que actualment presten el
servei de recollida i el manteniment
anual del servei.

MIG
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recollida que actualment no existeix,
el que implicarà un increment de la
inversió per al subministrament
d’equips de recollida, i el manteniment
anual del servei, que inclogui els
equips humans necessaris.
4. Incrementar la recollida selectiva de
residus als mercats.

BAIX

Es considera que aquest servei pot
ser un complement dels serveis
principals indicats en els punts 1 i 2
de la taula.

De l’anàlisi anterior es desprèn que l’impacte a la hisenda local motivat per la prestació dels
nous serveis serà alt, atès l’increment del cost d’implantació que es requereix principalment
per a la recollida selectiva de matèria orgànica i per la recollida porta a porta de totes les
fraccions de residus domèstics.
En el següent apartat es quantifica l’impacte econòmic de la nova prestació de serveis.
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3.2. METODOLOGIA DE CÀLCUL DE L’IMPACTE ECONÒMIC A LES HISENDES
PÚBLIQUES LOCALS
Tot i que la Guia del Ministeri indica que l’ISE ponderarà l’impacte de l’actuació a les
hisendes públiques afectades per la implantació i el manteniment de les infraestructures
necessàries o la posada en funcionament i la prestació dels serveis resultants, indicant que
les actuacions d’urbanització suposen una transformació del sòl mitjançant l’execució
d’infraestructures, dotacions i serveis urbans per a la creació de solars aptes per a
l’edificació; en el nostre Pla assimilem aquesta creació de solars a la creació dels nous
serveis esmentats més amunt.
Per calcular l’impacte econòmic derivat de les actuacions del Pla Director Sectorial s’han
realitzat les següents estimacions, amb l’objectiu de determinar el cost anual de
manteniment dels serveis per habitant.
Concretament, la metodologia utilitzada ha estat la següent:
a) Determinació dels costos municipals destinats a sufragar la gestió dels residus domèstics
actualment. Concretament s’han computat els costos de recollida (fracció resta, fracció
orgànica, voluminosos, restes vegetals, altres conceptes i deixalleries) i de tractament
(fracció resta, voluminosos i restes vegetals).
b) Projecció de despeses corrents en funció del model de recollida de residus (3 escenaris).
c) Balanç econòmic en funció dels escenaris.
d) Comparativa de l’escenari actual i futur a partir del càlcul de la ràtio de despesa corrent
per habitant i any, que servirà per valorar el cost unitari que haurà d’assumir cada habitant
per suportar l’increment de despesa de manteniment que es derivi del desenvolupament de
les actuacions previstes en el Pla, podent-se constatar així l’impacte econòmic que aquests
costos generaran en les despeses corrents municipals.
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3.2.1. COSTOS DERIVATS DE LA GESTIÓ ACTUAL DE RESIDUS
En aquest apartat es tracta d’estimar l’import dels costos derivats de la gestió de residus que actualment suporten les entitats locals.
Per conèixer el que suposa avui dia a les entitats locals mantenir aquests serveis, s’ha transcrit la informació de la Taula 1 de l’Estudi d’alternatives
per a l’optimització de la recollida separada de residus a Menorca. La Vola, 2017.
Taula 1. Despeses de gestió de residus per municipis.
Alaior
Habitants censats
Habitants equivalents

Ciutadella

Es Castell

Es Mercadal

Sant Lluís

Maó

Ferreries

Es Migjorn
Gran

8.997

29.098

7.635

5.091

7.521

28.006

4.571

1.429

11.134

38.065

6.411

8.851

10.572

28.640

5.197

3.107

313.213 €

1.634.004 €

241.232 €

265.000 €

380.712 €

711.000 €

131.216 €

86.298 €

8.685 €

1.750 €

33.500 €

65.000 €

22.943 €

54.800 €

3.350 €

19.000 €

115.000 €

86.383 €

41.000 €

65.000 €

39.487 €

227.500 €
(Rentat,
inspecció,
campanyes)

Costos desglossats per partida (€)
Recollida fracció resta
Recollida fracció orgànica
Recollida voluminosos
Recollida restes vegetals
Altres

21.060 € (rentat
contenidors)

300 €

126.000 €

Deixalleria

569.112 €

Tractament i eliminació de residus
Voluminosos

16.957 €

Restes vegetals

4.339 €

350.642 €

Evolució del cost del servei (€)
2010

395.005 €

317.897 €
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490.000 €

987.197 €
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2011

409.172 €

327.897 €

515.000 €

997.070 €

2012

428.482 €

1.543.017 €

337.267 €

500.000 €

1.014.019 €

2013

380.068 €

1.581.461 €

343.973 €

505.000 €

616.291 €

1.034.300 €

2014

380.068 €

1.607.785 €

293.733 €

505.000 €

616.291 €

1.034.300 €

2015

380.068 €

1.634.004 €

293.733 €

500.000 €

616.291 €

1.034.300 €

0 Monocompartime
ntat càrrega
posterior. 2018

Recol·lector
compactador
bicompartimentat
de 18 m3 (2023)
155.123 €

0 Bicompartimentat
càrrega posterior.
2018

Recol·lector
compactador
càrrega posterior
de 22 m3 (2023)
108.107 €

Amortitzacions pendents a 2016
Vehicle 1

Despeses
servei

Vehicle 2

0

Compactador
càrrega posterior
21 m3: 83.151 €
(2021)

Vehicle 3

0

4 Bodis
intercanviables
càrrega lateral:
37.668 € (2021)

0

Vehicle 4

0

1 Camió
ampliroll: 65.751
€ (2021)

0

extraordinàries

Ingressos per taxes 2015

0 (els nous
2 Compactador
vehicles són càrrega lateral 20
propietat de
m3: 236.210 €
l’empresa)
(2021)

Neteja Caixa oberta amb
contenidors 4 m3. grua i plataforma
2018
hidràulica 7 m3
(2023) 20.945 €
Furgoneta. 2018

del
2.513.758 €

829.423 €

Font: Estudi d’alternatives per a l’optimització de la recollida separada de residus a Menorca. La Vola, 2017.
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A la següent taula transcrita de l’Estudi d’alternatives per a l’optimització de la recollida separada
de residus a Menorca. La Vola, 2017, s’estimen els ràtios de despesa corrent de recollida de
residus per habitant i municipis, en funció de la població censada i la població equivalent.
Per tal de poder interpretar les dades correctament cal considerar la població estacional en els
càlculs, ja que són també població generadora de residus. En aquest context, el càlcul de
cadascun dels aspectes a valorar s’ha realitzat per la població censada i la població equivalent.
Concretament s’ha desglossat per:
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a) La despesa de recollida total, que inclou les despeses del servei insular de recollida selectiva
realitzat per part del Consorci i les despeses dels serveis de recollida no selectius de residus
municipals promoguts pels Ajuntaments. En funció de la població censada (a.1) i en funció de la
població equivalent (a.2).
b) La despesa de la recollida no selectiva, en funció de la població censada (b.1) i en funció de la
població equivalent (b.2).
c) La despesa de la recollida selectiva, en funció de la població censada (c.1) i en funció de la
població equivalent (c.2).
Taula 2. Despesa corrent de recollida de residus per municipis (€/hab).

Despesa corrent
recollida residus (€/hab)

Alaior

Ciutadella

Es Castell

Es Mercadal

Sant Lluís

Maó

MigjornFerreries

Menorca

a.1. Selectiva + no 52,6
selectiva (pobl. censada)

66,5

48,9

108,6

92,3

47,3

52,3

69,4

a.2. Selectiva
selectiva
equivalent)

no 42,7
(pobl.

51,5

54,4

65,1

66,9

44,7

40,3

54,2

selec.

(pobl. 42,2

56,2

38,5

98,2

81,9

36,9

42

59,0

b.2. No selec.
equivalent)

(pobl. 34,1

42,9

45,8

56,5

58,3

36,1

30

45,6

c.1.
Selectiva
censada)

(pobl.

10,3

c.2.
Selectiva
equivalent)

(pobl.

8,5

b.1. No
censada)

+

Font: Estudi d’alternatives per a l’optimització de la recollida separada de residus a
Menorca. La Vola, 2017.
3.2.2. PROJECCIÓ DE DESPESES CORRENTS EN FUNCIÓ DEL MODEL DE RECOLLIDA DE
RESIDUS
Per elaborar la projecció de despeses corrents dels nous serveis a implantar, s’han contemplat els
tres escenaris de recollida inclosos a l’Estudi d’alternatives per a l’optimització de la recollida
separada de residus a Menorca. La Vola, 2017, que són:
- Escenari 1: Recollida a través de contenidors de càrrega lateral
- Escenari 2: Recollida a través del porta a porta
- Escenari 3: Recollida mixta (combinació dels dos escenaris anteriors)
A la següent taula se reflexen els costos dels serveis en funció dels escenaris esmentats més
amunt. Cal destacar que, per l’escenari 1, el cost total de la implantació dels nous serveis per
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habitant equivalent és de 76,60 €/habitant, en el cas de l’escenari 2 és de 73,20 €/habitant i a
l’escenari 3 és de 79,40 €/habitant.
Taula 3. Determinació dels costos per cada escenari de recollida (€).
COST DELS SERVEIS
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RECOLLIDA

Escenari 1
(Càrrega
lateral)

Escenari 2
(Recollida PaP)

Escenari 3
(Recollida
mixta)

Total (*)

9.188.042

8.783.705

9.521.184

Recollida

7.045.619

8.085.852

8.050.201

2.142.424

697.853

1.470.983

Repàs
polígons
TOTAL

Menorca
(núm. hab)

i

Habitants
equivalents
Menorca
€/hab

119.929

76,60

73,20

79,4

Habitants
permanents
€/hab

92.348

99,50

95,10

103,1

Habitants
equivalents
Menorca
€/hab

119.929

58,70

67,40

67,1

Habitants
permanents
€/hab

92.348

76,30

87,60

87,2

Eivissa

89

(*) S’inclouen tots els serveis (recollida domiciliària, de polígons, comercial, repàs de contenidors,
voluminosos, restes vegetals i deixalleria).

Font: Estudi d’alternatives per a l’optimització de la recollida separada de residus a
Menorca. La Vola, 2017.
3.2.3. BALANÇ ECONÒMIC EN FUNCIÓ DELS ESCENARIS DE RECOLLIDA
En aquest apartat es pretén estimar el balanç econòmic del servei de recollida de residus a partir
de l’estimació dels costos i ingressos.
a) Estimació dels costos
En relació als costos del servei de recollida de residus, en el càlcul s’han considerat els costos
associats (€/tona) a la recollida de les fraccions Resta, FORM, paper i cartó, envasos lleugers i
vidre; així com els costos de tractament indicats a la següent taula:
Taula 4. Preus unitaris aplicats per determinar el cost de tractament de residus.
FRACCIÓ
Envasos lleugers

COST PER TRACTAMENT
(€/tona)
308,56

Paper i cartó

11,80

Vidre

4,40

FORM

31,36

Resta

58,60

Font: Estudi d’alternatives per a l’optimització de la recollida separada de residus a
Menorca. La Vola, 2017.
A la següent taula s’estimen els costos, tant de recollida com de tractament, desglossats per
escenaris de recollida i per fraccions.
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Taula 5. Costos desglossats per escenaris de recollida i per fraccions.
Escenari 1
Escenari 2
Fraccions
recollides
(Tones)

Envasos

1.817

6.982

4.399

Vidre

2.469

7.472

4.970

FORM

9,187

14.147

11.667

Paper i cartó

4.287

5.941

5.114

Resta

43.484

26.702

35.093

7.045.619

8.085.852

8.050.201

Envasos

560.658

2.154.305

1.357.482

Vidre

10.864

32.876

21.870

FORM

288.091

443.661

365.876

Paper i cartó

50.587

70.100

60.344

2.548.169

1.564.757

2.056.463

Cost total recollida
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Cost tractament

Escenari 3

Resta

Total (€)
10.503.988
12.351.551
11.912.235
Font: Estudi d’alternatives per a l’optimització de la recollida separada de residus a
Menorca. La Vola, 2017.
Cal destacar que, per l’escenari 1, el cost total de recollida i tractament és de 10.503.988 €/any, en
el cas de l’escenari 2 és de 12.351.551 €/any i a l’escenari 3 és de 11.912.235 €/any.
b) Ingressos
Pel que fa als ingressos, els conceptes que es tenen en compte en el seu càlcul fan referència a la
quantitat econòmica ingressada en concepte de recollida, transport i venda de residus.
Concretament els ingressos derivats de la gestió de residus provinents d’Ecoembes, Ecovidrio, el
retorn de cànon i venda de materials.
Taula 6. Ingressos per fraccions de residus.
FRACCIÓ

INGRÉS (€/tona)

Envasos lleugers

326,22

Paper i cartó

122,94

Vidre

53,45

Font: Estudi d’alternatives per a l’optimització de la recollida separada de residus a
Menorca. La Vola, 2017.
La major part dels ingressos es troben relacionats amb els sistemes integrats de gestió de
cadascun dels materials. Aquests s’han calculat d'acord amb l’establert en els convenis signats
entre els SIG’s i el Consorci.
Taula 7. Ingressos desglossats per escenaris de recollida i per fraccions.
Escenari 1
Escenari 2
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Envasos

1.817

6.982

4.399

Vidre

2.469

7.472

4.970

9.187

14.147

11.667

Paper i cartó

4.287

5.941

5.114

Resta

43.484

26.702

35.093

Envasos

592.746

2.277.604

1.435.175

Vidre

131.974

399.365

265.670

Paper i cartó

527.053

730.344

628.699

Tones recollides FORM

Cost tractament

Total anual (€)
1.251.773
3.407.314
2.329.544
Font: Estudi d’alternatives per a l’optimització de la recollida separada de residus a
Menorca. La Vola, 2017.
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Cal destacar que, per l’escenari 1, la previsió d’ingressos és de 1.251.773 €/any, en el cas de
l’escenari 2 és de 3.407.314 €/any i a l’escenari 3 és de 2.329.544 €/any.
c) Balanç econòmic
A partir de les dades dels apartats anteriors es calcula el balanç econòmic que s’obtindria amb la
implantació dels sistemes de recollida plantejats en els diferents escenaris.
Per poder dur a terme la simulació del balanç econòmic en els anys que vénen, s’ha realitzat el
càlcul amb els costos i els ingressos per tona actuals i s’han aplicat als quilos recollits per cada
fracció segons el sistema de recollida.
Taula 8. Balanç dels escenaris.
Escenari 1

Escenari 2

Escenari 3

Envasos

1.817

6.982

4.399

Vidre

2.469

7.472

4.970

FORM

9.187

14.147

11.667

Paper i cartó

4.287

5.941

5.114

Resta

43.484

26.702

35.093

Ingressos anuals (€)

1.251.773

3.407.314

2.329.544

Costos anuals (€)

10.503.988

12.351.551

11.912.235

Tones recollides

Balanç anual (€)
-9.252.215
-8.944.237
-9.582.692
Font: Estudi d’alternatives per a l’optimització de la recollida separada de residus a
Menorca. La Vola, 2017.
Els resultats obtinguts suposen els següents dèficits: l’escenari 1, el balanç és de -9.252.215
€/any, en el cas de l’escenari 2 és de -8.944.237 €/any i per l’escenari 3 és de -9.582.692 €/any.
L’Estudi d’alternatives per a l’optimització de la recollida separada de residus a Menorca. La Vola,
2017, sobre els diferents sistemes de recollida i la seva adequació als municipis, segons les seves
característiques, identifica l’escenari òptim a implantar a Menorca com el 2 (recollida porta a
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porta), que incrementaria els resultats teòrics de recollida de manera més considerable en la
totalitat dels municipis. Així mateix, l’estudi destaca que no tots els nuclis disposen de les
característiques més favorables per a la implantació del porta a porta i per tant, pel seu correcte
funcionament i obtenció de resultats òptims.
L’estudi també indica que la recollida en càrrega lateral, suposaria la implantació d’un servei de
recollida on el ciutadà no tindria participació tan directe i els resultats de recollida no són tan
elevats. En canvi en alguns nuclis on, sobretot la component estacional és marcada, seria el
sistema més òptim de recollida.
L’estudi conclou que l’escenari que permetria obtenir resultats de recollida més favorables,
ja que es trobaria adaptat a les característiques de cadascun dels municipis i nuclis seria la
implantació d’un sistema de recollida mixta de recollida porta a porta i càrrega lateral.
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3.3. COMPARATIVA ENTRE LA SITUACIÓ ACTUAL I ESCENARI SELECCIONAT
Per poder comparar el cost entre els serveis actuals i l’escenari seleccionat de tots els municipis
de l’illa, en ambdós casos s’ha inclòs el cost dels següents conceptes: la recollida municipal (de
les fraccions de resta, orgànica si s’escau, les restes vegetals i els voluminosos) i la recollida
selectiva (de paper i cartó, vidre i envasos lleugers). Pel càlcul no s’han tingut en compte les
amortitzacions anuals de les inversions.
Taula 7. Comparativa escenari actual i futur (recollida mixta).
CONCEPTES
COST ACTUAL
Cost recollida municipal

4.675.909,83

Cost recollida selectiva

958.912,00

Total anual

COST ESCENARI MIXTA
7.285.024,00

5.634.821,83

Diferència anual
-1.650.202,60
Font: Estudi d’alternatives per a l’optimització de la recollida separada de residus a
Menorca. La Vola, 2017.
L’augment del cost, estimat en 1.650.202,60 €, deriva principalment de la implantació de la
recollida de la fracció orgànica i de les actuacions associades a la recollida selectiva de la resta de
fraccions, mitjançant el sistema porta a porta i el canvi de nous tipus de contenidors.
A taula 8 s’ha fet una estimació partint de la població actual fins a l’any 2025, coincident amb
l’àmbit temporal del Pla Director Sectorial, entre el cost total dels serveis prevists en el nou
escenari (escenari mixta) i el número d’habitants estimats, obtenint un ràtio de despesa corrent per
habitant i any (sense amortitzacions).
El resultat per a l’any 2018 ha resultat ser de 60,98 €/hab*any.La implantació del nou servei el
2019 suposarà un increment del cost de 29,29%.
Taula 8. Càlcul de la ràtio de despesa corrent per habitant i any.
ANYS

1

Costos dels serveis

Població estimada
corregida1

Ràtio (hab*any)

Població projectada a partir de l’escenari de població H1 elaborat per l’OBSAM i descrit a la memòria justificativa
del Pla.
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Documents econòmics
2018

5.634.821,83

92.407

60,98

2019

7.285.024,00

92.407

78,84

2020

7.285.024,00

92.867

78,45

2021

7.285.024,00

93.307

78,08

2022

7.285.024,00

93.726

77,73

2023

7.285.024,00

94.125

77,40

2024

7.285.024,00

94.506

77,09

2025

7.285.024,00

94.871

76,79

Font: Consorci de Residus i Energia de Menorca, 2019.

4. SUFICIÈNCIA I ADEQUACIÓ DEL SÒL DESTINAT A USOS PRODUCTIUS
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De conformitat amb el text de la Llei 8/2007, el segon bloc que ha de contenir l’Informe de
Sostenibilitat Econòmica és l’anàlisi de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos
productius. Es tracta d’estudiar si l’ordenació contempla una distribució d’usos urbanístics que
inclogui sòl per a activitats econòmiques generadores d’ocupació en una proporció adequada a
l’ús residencial previst, amb la finalitat d’afavorir la sostenibilitat social i ambiental del model urbà.
Una primera interpretació, segons l’esmentada guia del Ministeri, conclou que la suficiència i
adequació del sòl destinat a usos productius suposa, fonamentalment «La disponibilidad del suelo
para el desarrollo de actividades económicas diversificadas, con posibilidades de integración con
el tejido productivo preexistente».
Per a la determinació d’aquest apartat, la guia defineix el càlcul de tres dimensions (dimensió
macroeconòmica, dimensió urbanística i dimensió productiva i de diversitat econòmica), amb
l’objectiu d’agregar les tres dimensions en un sol valor que denomina «Indicador de suficiencia y
adecuación de suelo para usos productivos» (Índex SASUP), efectuant estimacions i projeccions,
en cas necessari, en dos moments del temps: abans de fer les actuacions d’urbanització; i en el
moment de la formulació de l’instrument d’ordenació de l’actuació. Es conclou que, l’evolució del
valor de les dimensions i de l’indicador permetrà mostrar si les actuacions urbanístiques
condueixen o no a una major suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius. La
interpretació de l’índex és directe, a major valor de l’índex SASUP, millor és l’adequació i
suficiència del sòl per a usos productius que presenta el PGOU analitzat.
A diferència d’un PGOU, el Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos
de Menorca no suposa un increment en la transformació urbanística del sòl destinat a ús
residencial, turístic, comercial o industrial, per aquest motiu interpretam que aquest apartat no té
una incidència rellevant en les conclusions del present informe i, per tant, no s’ha desenvolupat.
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1. INTRODUCCIÓ
1.1. ANTECEDENTS
El Pla Director de Residus Sòlids de l’illa de Menorca fou aprovat pel Decret 76/1991, de 24
de juliol (BOIB de 15 d’agost) i modificat posteriorment pel Decret 4/1993 de 28 de gener
(BOIB de 13 de febrer).
En sessió ordinària de 26 de juny de 2006, el Ple del Consell Insular de Menorca aprova
definitivament el Pla director sectorial per a la gestió dels residus no perillosos de Menorca
(BOIB núm. 109 de 3 d’agost), deixant en suspens tot allò que refereix a l’ampliació de
l’abocador fins que el Consell de Govern en sessió de 18 de maig de 2007 (BOIB núm.79 de
26 de maig), autoritza per raons imperioses d’interès públic de primer ordre, que el Pla
prevegi l'ampliació proposada de l'abocador de Milà (de 8,996 Ha) .
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En el marc de la tramitació del present Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de
Residus No Perillosos de Menorca 2019-2025, el 26 de març de 2018 i mitjançant RE núm.
6852, la CMAIB remet al Consell Insular de Menorca l’informe d’abast de la Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears emès a la fase de consultes prevista a l’article 19 de la Llei
21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental.
1.2. AVALUACIÓ AMBIENTAL DE PLANS I PROGRAMES
La Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (en endavant Llei de residus)
estableix en el seu article 14 la necessitat de l'elaboració de plans autonòmics de gestió de
residus per part de les comunitats autònomes.
La Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears (BOIB núm.
23 de 21/02/2019), aprovada recentment, estableix a l’apartat 1.a) de l’article 11, que són
competències dels consells insulars, entre d’altres, l’elaboració, la tramitació i l’aprovació
dels plans directors sectorials de prevenció i gestió de residus no perillosos, així com el seu
seguiment, revisió i modificació.
L’apartat 2 de l’article 18 de l’esmentada Llei també preveu que, en tot cas, i d’acord amb el
previst a l’article 13 bis de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial, els
plans directors sectorials de prevenció i gestió de residus han d’integrar el component
ambiental en totes les fases d’elaboració i aprovació, inclòs el seu seguiment, en els termes
que estableix la normativa reguladora d’avaluació ambiental estratègica de plans i
programes.
D’altra banda, l’article 6.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental,
estableix que “Són objecte d’una avaluació ambiental estratègica ordinària els plans i
programes, així com les seves modificacions, que adopti o aprovi una Administració pública i
l’elaboració i aprovació dels quals l’exigeixi una disposició legal o reglamentària o un acord
del Consell de Ministres o del Consell de Govern d’una comunitat autònoma, quan:
a) Estableixin el marc per a la futura autorització de projectes legalment sotmesos a
avaluació de l’impacte ambiental i es refereixin a l’agricultura, ramaderia, silvicultura,
aqüicultura, pesca, energia, mineria, indústria, transport, gestió de residus, gestió de
recursos hídrics, ocupació del domini públic marítim-terrestre, utilització del medi marí,
telecomunicacions, turisme, ordenació del territori urbà i rural, o de l’ús del sòl;”
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Per tant, atès que es tracta d'un pla exigit per diverses disposicions legals, entre elles la Llei
de residus, el procediment d'elaboració del Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de
Residus No Perillosos de Menorca 2019–2025, s'ha de sotmetre a Avaluació Ambiental
Estratègica. El procediment administratiu a seguir es mostra a la següent figura, d’acord
amb el qual, una vegada el promotor del Pla presenta la sol·licitud amb l’esborrany del Pla i
del Document Ambiental Estratègic, l’òrgan ambiental tramet el document d’abast que ha de
tenir-se en consideració per a la redacció de l’Estudi Ambiental Estratègic, en endavant,
EAE.

Figura 1. Procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària de plans i programes per a
la formulació de la declaració d’impacte ambiental. Font: www.caib.es

1.3. L’ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC
Com a conseqüència del procediment administratiu detallat anteriorment, es redacta el
present EAE.
Als efectes dels continguts d’aquest EAE, si bé és la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d'Avaluació Ambiental, la que transposa a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2001/42/
CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny de 2011, sobre avaluació de les
repercussions de determinats plans i programes en el medi ambient, a escala autonòmica
cal contemplar la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears.
D’acord amb l’exposició de motius VI de la Llei 12/2016, cal que compleixi els requisits
establerts a l’annex IV de la Llei 21/2013 sobre el contingut dels estudis d’avaluació
ambiental.
L’objectiu de l’EAE és la identificació, descripció i avaluació dels possibles efectes
significatius sobre el medi ambient que puguin derivar-se de l'aplicació del Pla, a més de
valorar les diferents alternatives, seleccionant aquelles que es considerin més viables
tècnicament i ambientalment per a la consecució dels objectius.
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També per a l'elaboració de l'estudi ambiental estratègic, s'ha tingut en compte els aspectes
recollits en el document d'abast remès per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca del Govern de les Illes Balears (Exp 207E/2017, de 7 de març de 2018).
2. CONTINGUT DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL 2019-2025
2.1. JUSTIFICACIÓ DEL PLA
El PDS 2019-2025 suposa el relleu i la reformulació de l’anterior Pla Director Sectorial per a
la Gestió dels Residus No Perillosos de Menorca, el qual fou aprovat ple del Consell Insular
de Menorca el 26 de juny de 2006 (BOIB núm. 109 de 3.8.2006). El PDS 2019-2025 es
desenvolupa d’acord amb l’adaptació de la planificació al context general en què es troba
Menorca, tant en termes normatius com pel que fa a les condicions d’entorn socioeconòmic,
financer i mediambiental.
2.2. ÀMBIT D’APLICACIÓ I TERMINI DE VIGÈNCIA DEL PLA
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El Pla es desenvolupa per abastar l’horitzó temporal 2019-2025 en l’àmbit territorial de tota
l’illa de Menorca.
Quant a la tipologia de residus, el Pla abasta la següent tipologia de residus:
- Residus domèstics i comercials: resta, paper i cartó, envasos lleugers, vidre i matèria
orgànica.
- Restes vegetals.
- Residus voluminosos.
- Residus d’aparells elèctrics i electrònics.
- Residus de construcció i demolició.
- Oli vegetal usat.
- Roba.
- Pneumàtics fora d’ús.
- Llots de depuradora.
- Plàstics agrícoles.
- Residus d’origen animal.
- Rebuig de plantes de tractament.
- Residus perillosos d’origen domèstic que es gestionen a través de la xarxa de deixalleries
com: fluorescents i llums de vapor de mercuri; bateries; piles; frigorífics i electrodomèstics
amb CFC, olis minerals usats de procedència de particulars; radiografies; tòners
d’impressora i fotocopiadora; pots amb o sense contingut de pintures, vernissos i
dissolvents; fitosanitaris; materials que contenen amiant; entre d’altres.
2.3. PRINCIPIS RECTORS DEL PLA
El model de gestió de residus no perillosos de Menorca, en l’àmbit temporal d’afectació del
PDS 2019-2025, es fonamenta en els següents principis bàsics establerts en la normativa
tant europea com estatal en matèria de residus:
- Principi de jerarquia de gestió.
- Principi de suficiència.
- Principi de suficiència econòmica.
- Principi de qui contamina paga.
- Principi de la responsabilitat ampliada del productor.
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- Principi de responsabilitat compartida.
- Principi de subsidiarietat.
- Principi de protecció i regeneració del sòl.
- Principi de contribució a la lluita contra el canvi climàtic.
- Principi de simplicitat tecnològica.
- Principi de contribució a l’economia circular.
- Principi de transparència i accés a la informació.
2.4. OBJECTIUS DEL PLA
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Els objectius que s’estableixen en el Pla són els següents:
1. Optimitzar la despesa pública en termes d’inversió i gestió de les infraestructures de
tractament de residus existents i de nova implantació.
2. Prevenir l’ocupació de sòl rústic en l’establiment de la xarxa d’infraestructures de
tractament de residus, prioritzant l’ús de zones urbanitzables.
3. Facilitar i potenciar l’establiment d’una xarxa d’instal·lacions que permetin potenciar la
preparació per a la reutilització i les recollides selectives optimitzant els impactes vinculats a
la recollida i tractament dels residus.
4. Limitar l’admissió de residus a l’abocador a aquells que han patit un tractament previ i no
són susceptibles d’altres mètodes de valorització en l’àmbit de Menorca.
5. Afavorir la recuperació energètica en la gestió dels residus i contemplar mesures
d’introducció d’energies renovables d’autoconsum a les plantes de tractament.
6. Produir compost de qualitat amb destinació a agricultura.
7. Limitar l’ús del material bioestabilitzat a la restauració d’abocadors i recuperació de
talussos.
8. Dotar a les infraestructures de tractament de residus d’un espai per a l’emmagatzematge
de residus que es puguin destinar a la preparació per a la reutilització.
9. Ordenar i protegir el medi ambient rural i urbà, el patrimoni cultural i el paisatge d’acord
amb el Conveni Europeu del Paisatge i el seu desplegament estratègic a l’illa de Menorca,
procurant la integració paisatgística i a tots els nivells dels equipaments i infraestructures per
a la prevenció i el tractament dels residus en el seu entorn.
A la consecució dels objectius generals també s’ha d’incloure l’assoliment dels objectius
establerts en el Pla de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de Menorca que
s’annexa a la memòria justificativa del Pla, el qual defineix entre d’altres, les següents línies
estratègiques i objectius:
LE1. Aplicar mesures de prevenció i preparació per a la reutilització de residus
- Objectiu 1.1. Abans de l’any 2020, reducció en un 10% de la generació de residus respecte
a l’any 2010. El 2025, la reducció ha de ser del 15% respecte al valor del 2010.
- Objectiu 1.2. Abans de l’any 2025 s’assolirà un objectiu del 3% de preparació per a la
reutilització del total de residus domèstics gestionats. Aquests percentatges s’assoliran
igualment pels residus d’origen comercial i els residus d’origen industrial, no perillosos.
- Objectiu 1.3. Fomentar la reducció del malbaratament alimentari en els grans productors i
en l’àmbit domèstic.
- Objectiu 1.4. Prevenir la presència de residus en el medi natural.
- Objectiu 1.5. Millorar el coneixement de la ciutadania i activitats econòmiques sobre hàbits
de consum responsables que afavoreixin la prevenció de residus i la seva correcta
segregació.
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LE2. Millorar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva de residus
- Objectiu 2.1. Incrementar la recollida selectiva bruta dels residus municipals, assolint el
2020 un nivell mínim del 50% respecte als residus generats, percentatge que a partir del
2020 ha d’incrementar a raó de 2 punts percentuals anuals.
- Objectiu 2.2. Incrementar la recollida selectiva bruta de la matèria orgànica, assolint el
2020 un nivell mínim del 30% respecte a la matèria orgànica generada, percentatge que a
partir del 2020 ha d’incrementar a raó de 3 punts percentuals anuals.
- Objectiu 2.3. Incrementar la qualitat de la recollida selectiva de la matèria orgànica, assolint
l’any 2020 un nivell d’impropis inferior al 5% en pes.
- Objectiu 2.4. Incrementar la recollida selectiva bruta de la fracció envasos lleugers, assolint
el 2020 un nivell mínim del 35% respecte al residu d’envasos lleugers generats, percentatge
que a partir del 2020 ha d’incrementar a raó de 2 punts percentuals anuals.
- Objectiu 2.5. Incrementar la recollida selectiva bruta de la fracció paper i cartó, assolint el
2020 un nivell mínim del 55% respecte al residu de paper i cartó generat, percentatge que a
partir del 2020 ha d’incrementar a raó d’1 punt percentual anual.
- Objectiu 2.6. Incrementar la recollida selectiva bruta de la fracció vidre, assolint el 2020 un
nivell mínim del 80% respecte al residu de vidre generat, percentatge que a partir del 2020
ha d’incrementar a raó d’1 punt percentual anual.
- Objectiu 2.7. Incrementar la recollida separada de residus d’aparells elèctrics i electrònics a
fi i efecte d’assolir els objectius mínims anuals de recollida d’aquests residus fixats pel
Ministeri competent.
- Objectiu 2.8. Millorar els ratis de recollida d’altres fraccions: roba, oli vegetal, residus
voluminosos, restes vegetal, residus de construcció i demolició, pneumàtics fora d’ús i
residus perillosos en petites quantitats.
LE3. Millorar l’eficiència a través de la gestió consorciada de les actuacions relacionades
amb la recollida i la gestió tributària dels residus
- Objectiu 3.1. Avançar cap a recollides supramunicipals de residus.
- Objectiu 3.2. Impulsar l’ús d’instruments de fiscalitat ambiental de manera consorciada per
a contribuir a la millora de la prevenció i gestió dels residus i l’ús eficient dels recursos.
- Objectiu 3.3. Analitzar i difondre la informació dels resultats de gestió tant locals com
insulars.
- Objectiu 3.4. Fer transparents els costos de les recollides i el tractament de residus a
escala insular.
LE4. Incrementar la valorització en el tractament final dels residus
- Objectiu 4.1. El 2025, la quantitat màxima de residus destinats a abocador no podrà
superar el 20% del total de residus no perillosos generats el mateix any.
- Objectiu 4.2. Planificar l’ús del compost, el bioestabilitzat i altres productes de naturalesa
orgànica que es generin al centre de tractament de residus de Milà.
- Objectiu 4.3. Implementar les mesures necessàries per fer viable la prohibició d’aplicació
directa de fangs de depuradores d’aigües residuals urbanes a sòls agrícoles, sense previ
tractament.
- Objectiu 4.4. Impulsar i consolidar un model de gestió de residus de fems i purins orientat a
la minimització del risc de contaminació per nitrats dels aqüífers de Menorca.
- Objectiu 4.5. El 2020, arribar al 70% del seu pes la preparació per a la reutilització, el
reciclatge i la valorització dels residus no perillosos de la construcció i demolició, amb
exclusió del material en estat natural definit a la categoria 170504 de la llista de residus.
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2.5. RELACIÓ AMB ALTRES PLANS O PROGRAMES
Existeixen nombrosos instruments de planificació i/o estratègics vigents que interaccionen
amb el Pla, tant a escala europea, com estatal, autonòmic o insular.
La coherència del pla que ens ocupa, amb els plans i programes d'urbanisme,
desenvolupament rural, energia, biodiversitat, espais naturals, patrimoni o qualitat ambiental,
entre d'altres, té una importància màxima per a la consecució de forma global del
compliment de tots els objectius. Per aconseguir-ho, tots els programes que integren el Pla
tenen en compte els aspectes previstos en les diferents estratègies.
Així mateix, l'aplicació de les mesures contingudes en la proposta de Pla contribuirà a la
consecució d'alguns objectius previstos en els plans esmentats.
2.5.1. Referents estratègics comunitaris
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a) Estratègia Europa 2020. Una estratègia per un creixement intel·ligent, sostenible i
integrador1
L'estratègia Europa 2020 té per objecte garantir que la recuperació econòmica de la Unió
Europea (UE) després de la crisi econòmica i financera, rebi el suport d'una sèrie de
reformes per construir unes bases sòlides per al creixement i la creació d'ocupació a la UE
fins a 2020. Al mateix temps que fa front a les debilitats estructurals de l'economia i als
assumptes econòmics i socials de la UE, l'estratègia també té en compte els desafiaments a
més llarg termini que suposen la globalització, la pressió sobre els recursos i l’envelliment.
L’estratègia Europa 2020 proposa tres prioritats que es reforcen mútuament:
- Creixement intel·ligent: desenvolupament d'una economia basada en el coneixement i la
innovació.
- Creixement sostenible: promoció d'una economia que faci un ús més eficaç dels recursos i
que sigui més verda i competitiva.
- Creixement integrador: foment d'una economia amb alt nivell d'ocupació que tingui cohesió
social i territorial.
La Comissió proposa set iniciatives emblemàtiques per catalitzar els avenços en cada tema
prioritari, dels quals en destaca, en l’àmbit del creixement sostenible:
«Una Europa que utilitzi eficaçment els recursos», per ajudar a deslligar creixement
econòmic i utilització de recursos, donar suport al canvi cap a una economia amb baixes
emissions de carboni, incrementar l'ús de fonts d'energia renovables, modernitzar el nostre
sector del transport i promoure l'eficàcia energètica.
b) Full de ruta cap a una Europa eficient en l'ús dels recursos2
Aquesta comunicació fixa els objectius intermedis que mostren el que hem de fer per situarnos en un camí d'un creixement sostenible i eficient en l'ús dels recursos, descrivint les
actuacions necessàries a curt termini per posar en marxa aquest procés. Es tracta de
substituir l'economia lineal per una economia en què es reincorporen al procés productiu una
vegada i una altra els materials que contenen els residus per produir noves matèries
primeres i productes.

1
Comunicació de la Comissió de 3 de març de 2010. COM(2010) 2020 final.
2
Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè econòmic i social europeu i al Comitè de les regions.
COM (2011) 571 final.
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Inclou entre les seves línies estratègiques de transformació de l'economia i la de conversió
dels residus en recursos, on el reciclatge o la valorització material dels residus.
El Pla s’alinea perfectament amb les directrius de l’ús eficient dels recursos.
c) Estratègia Europea d’adaptació al canvi climàtic3
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L’Estratègia Europea d’adaptació al canvi climàtic estableix el marc i els mecanismes
d’actuació destinats a preparar la UE davant els impactes climàtics presents i futurs. Amb
ella es pretén fomentar i donar suport al fet que els Estats membres apliquin mesures en
matèria d’adaptació, de manera que es millori el coneixement i la capacitat de resposta al
canvi climàtic a escala local, nacional i europeu.
L’estratègia planteja tres objectius principals:
- Promoure l’acció dels estats membres: La Comissió requereix els estats perquè adoptin
estratègies d’adaptació per tal de reforçar les seves capacitats adaptatives. També donarà
suport a les iniciatives d’adaptació a les ciutats.
- Promoure actuacions en els sectors i els sistemes més vulnerables com l’agricultura, la
pesca, la política de cohesió, les infraestructures, i l’ús de les assegurances contra els
desastres naturals.
- Disposar del millor coneixement per a la presa de decisions reforçant l’estudi en aquells
buits de coneixement de l’adaptació, desenvolupant plataformes a escala europea com la
Climate-ADAPT.
d) Cap a una economia circular: un programa de zero residus per a Europa4
L'evolució cap a una economia més circular és essencial per complir el programa d’eficiència
en l'ús dels recursos establert de conformitat amb l'Estratègia Europa 2020 per a un
creixement intel·ligent, sostenible i integrador.
En aquesta comunicació, es descriu l’economia circular com aquella que manté el valor
afegit dels productes el temps més gran possible i exclou els residus. Funciona retenint els
recursos en l'economia quan un producte ha arribat al final de la seva vida, de manera que
puguin continuar utilitzant-se amb profit una i una altra vegada per crear més valor.
La transició a una economia més circular exigeix la introducció de canvis en totes les
cadenes de valor, des del disseny dels productes fins als nous models de gestió i de mercat,
des dels nous modes de conversió dels residus en un actiu fins a les noves formes de
comportament dels consumidors.
La conversió dels residus en un recurs és l'element que “tanca el cercle” en els sistemes
d'economia circular.
Es posa de manifest, en la comunicació, que la Unió Europea ha adoptat el compromís
polític de reduir la generació de residus, reciclar els residus convertint-los en una font
important i fiable de matèries primeres, recuperar energia únicament de materials no
reciclables i eliminar pràcticament els abocadors.
Per impulsar els avantatges econòmics, socials i mediambientals d'una millor gestió dels
residus municipals, la Comissió proposa, en aquesta comunicació:
- Impulsar pel 2030 la reutilització i reciclatge dels residus municipals de manera que s'arribi
al 70%.
- Augmentar pel 2030 la taxa de reciclatge dels residus d'envasos fins al 80%, fixant com a
objectius intermedis el 60% per al 2020 i el 70% pel 2025.

3
COM(2013) 216 final.
4
Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè econòmic i social europeu i al Comitè de les regions.
COM (2014) 398 final.
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- Prohibir pel 2025 el dipòsit en abocadors dels plàstics, metalls, paper i cartó reciclables i
dels residus biodegradables; els Estats membres s'han d'esforçar per eliminar la pràctica
totalitat dels dipòsits en abocadors pel 2030.
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e) Estratègia europea per al plàstic en una economia circular5
Aquesta estratègia forma part de les mesures pensades per dur a terme la transició cap a
una economia circular. L’estratègia europea permetrà protegir el medi ambient de la
contaminació generada pels plàstics, i afavorirà el creixement i la innovació. D’acord amb les
previsions, tots els envasos de plàstic del mercat europeu seran reciclables l’any 2030, es
reduirà el consum de plàstics d’un sol ús i es restringirà l’ús deliberat de microplàstics.
D’acord amb la nova estratègia, la Unió Europea proposa el següent:
- Fer que el reciclatge sigui rendible per a les empreses: es farà una nova normativa sobre
envasament per millorar el reciclatge del plàstic que es fa servir en el mercat i impulsar la
demanda de plàstics reciclats.
- Reduir els residus de plàstic: la normativa europea ja ha generat una reducció significativa
del consum de bosses de plàstic a molts estats membres. La nova estratègia europea
desincentivarà l’ús de plàstics d’un sol ús i de xarxes de pesca de plàstic, finançarà
campanyes nacionals de sensibilització i delimitarà l’àmbit d’aplicació de la nova normativa
europea que es proposarà el 2018. La Comissió també prendrà mesures per restringir l’ús
de microplàstics i imposarà l’ús d’etiquetes que indicaran si els plàstics són biodegradables i
compostables.
- Deixar d’abocar deixalles de plàstic al mar: també s’aprovarà una nova normativa sobre
instal·lacions portuàries de recollida de deixalles perquè els residus generats a bord dels
vaixells o recollits al mar no es llencin un altre cop al mar i es retornin a terra per tractar-los
de manera adequada.
- Impulsar la inversió i la innovació: la Comissió Europea orientarà les administracions
nacionals i les empreses europees sobre la manera de minimitzar els residus de plàstic des
del mateix moment de la fabricació de qualsevol producte. A més, es destinaran 100 milions
d’euros per finançar la producció de plàstics més intel·ligents i reciclables, fer un reciclatge
més eficient, impulsar la traçabilitat i eliminar les substàncies perilloses i contaminants del
plàstic reciclat.
2.5.2. Referents estratègics estatals
a) Pla Estatal Marc de Gestió de Residus 2016 – 2022 (PEMAR)
El PEMAR 2016-2022 conté l'estratègia general de la política de residus, les orientacions i
l'estructura a la qual s'han d'ajustar els plans autonòmics d'acord amb el que preveu la Llei
de residus. El Pla ha adaptat els seus objectius als establerts en el PEMAR.
b) Programa Estatal de Prevenció de Residus 2014-2020
El Pla incorpora Pla de prevenció i gestió de residus (PPG) amb la qual cosa es considera
que es dóna compliment als requisits específics establerts en el Programa Estatal.

5
Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè econòmic i social europeu i al Comitè de les regions.
COM (2018) 28 final.
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c) Estratègia espanyola de desenvolupament sostenible
Emmarcada dins de l'Estratègia de Desenvolupament Sostenible de la UE, per aspirar a un
horitzó a llarg termini, a una societat més coherent en l'ús racional dels seus recursos,
socialment més equitativa i cohesionada i territorialment més equilibrada.
Entre els seus objectius en el bloc de Producció i consum hi ha el de prevenir la
contaminació, reduir la generació de residus i fomentar la reutilització i el reciclatge dels
generats. Objectius que són compartits pel Pla Director Sectorial.
d) Estratègia espanyola de Canvi Climàtic i Energia Neta
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L'Estratègia Espanyola de Desenvolupament Sostenible compta amb una àrea d'actuació
específica per a residus que té, entre altres objectius, l'impuls de la reducció dels mateixos,
l'aprofitament de les matèries en ells continguts, la reducció de les emissions gasos efecte
hivernacle (GEH) derivades del sector dels residus o la integració i actualització de la
planificació sobre residus, aspectes tots ells que tenen relació amb les actuacions previstes
en el Pla.
e) Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic (PNACC)
El Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic (aprovat el 2006) és el marc de referència per
a la coordinació entre les administracions públiques en les activitats d'avaluació d'impactes,
vulnerabilitat i adaptació al canvi climàtic a Espanya. El PNACC es desenvolupa mitjançant
programes de treball. Actualment està vigent el Tercer Programa de Treball (2014-2020), que
persegueix abordar de forma integral l'adaptació al canvi climàtic, avaluant els seus efectes
en sectors com la indústria, el turisme, les zones de muntanya, etc.
La jerarquia de gestió de residus que assumeix el Pla prioritza la prevenció i l'ús eficient dels
recursos i residus. Per tant a través de la implementació del Pla s'afavoreix el reciclatge i la
valorització, contribuint a disminuir en la mesura del possible els efectes sobre el canvi
climàtic previstos pel PNACC.
f) Estratègia Espanyola de Qualitat de l'Aire
Pretén avançar en el compliment dels objectius de qualitat comunitaris i possibilitar que
Espanya pugui complir els compromisos assumits, en particular els relatius als sostres
nacionals d'emissió, i als Protocols del Conveni de Ginebra sobre Contaminació Atmosfèrica
Transfronterera a Llarga Distància.
Atès que fruit de l’aplicació del Pla es preveu aconseguir la disminució d'emissions
contaminants, s’estarà en coherència absoluta amb l'Estratègia Espanyola de Qualitat de
l'Aire.
g) Pla d'Energies Renovables (PER) 2011-2020
El PER preveu que disminueixi la producció de biogàs en els abocadors, mitjançant les
polítiques de reducció de matèria orgànica en aquests, i que per contra augmenti el biogàs
procedent de digestors anaerobis, aplicada, principalment a residus ramaders i
agroindustrials. El PER ressalta la reducció d'emissions GEH que suposa la implantació
d'aquestes tecnologies enfront de les pràctiques tradicionals en matèria de residus
ramaders.
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El Pla preveu el foment de la recollida separada de biorresidus, la qual cosa vindrà a
certificar la previsió del PER de disminució de biogàs en abocadors. Així com tracta en
profunditat la problemàtica de la gestió de les dejeccions ramaderes a l’illa buscant pal·liarne els efectes negatius de la gestió actual sobre els aqüífers.
Pel que fa a l'energia generada amb residus, el PER ressalta la importància del
desenvolupament dels usos energètics dels residus d'acord amb els valors mitjans europeus
i la jerarquia de gestió de residus comunitària, preveient la valorització energètica com un
tractament habitual, així com l’augment de la producció de combustibles preparats a partir
de residus (combustibles sòlids/derivats dels residus) i de les aplicacions energètiques
d'aquest tipus de combustibles (cogeneracions).
El Pla està totalment en línia amb el PER fent prevaler la jerarquia de residus prioritzant la
prevenció, valorització (material / energètica) i eliminació (en abocador / incineració) en
aquest ordre.
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2.5.3. Referents estratègics autonòmics
a) Estratègia de turisme sostenible per a les Illes Balears 2017-2020
El Govern de les Illes Balears i els consells insulars van crear el document “Estratègia de
Turisme Sostenible per a les Illes Balears 2017-2020” amb motiu de l'Any Internacional del
turisme sostenible per al desenvolupament. L’estratègia té com a principal finalitat la
competitivitat sostenible de les Illes Balears. Una competitivitat basada, entre d’altres, en un
model turístic conforme als principis generals de la sostenibilitat, el creixement econòmic
inclusiu i sostenible; l'ús eficient dels recursos, protecció ambiental, lluita contra el canvi
climàtic i equilibri territorial.
La repercussió que el Pla tindrà sobre l’augment de la sostenibilitat, almenys pel que fa a la
gestió dels residus, del sector turístic de Menorca, serà més que notable.
b) Pla d’Acció de Mitigació del Canvi Climàtic a les Illes Balears 2013-2020, aprovat
per la Comissió interdepartamental sobre Canvi Climàtic el dia 9/04/2014
El capítol 5.9 d’aquest pla estableix els objectius de reducció d’emissions de CO 2 equivalent
relatius al vector residus. En aquest sentit, el Pla d’Acció preveu que es redueixin emissions
de CO2 equivalent mitjançant:
- L’aplicació dels plans insulars de minimització de residus.
- L’aplicació de plans i programes de gestió de residus per aconseguir que el 50%, en pes,
es destini a la preparació per a la reutilització i el reciclatge.
El Pla estableix accions per a la minimització de residus, així com mesures per fomentar la
preparació per a la reutilització i potenciar la valorització i reciclatge dels residus.
2.5.4. Referents estratègics insulars
a) Plan de desarrollo sostenible – Menorca Reserva de la Biosfera
Menorca va ser declarada reserva de biosfera l'any 1993, sent la tretzena reserva de
biosfera declarada a l’Estat espanyol. En l’actualitat existeixen 48 reserves de biosfera a
Espanya.
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Les reserves de biosfera es defineixen com a zones d'ecosistemes terrestres o
costaners/marins, o una combinació d'aquests, on es promou la investigació, l'observació a
llarg termini, l'educació ambiental i la sensibilització de la ciutadania. En aquestes es vetlla
per la conservació dels recursos naturals i el desenvolupament econòmic i social de les
comunitats locals, tenint en compte les necessitats socials, culturals i econòmiques dels
ciutadans, recolzades sempre en una base científica.

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2019-EE8CF207-EF78-4331-A281-A9CBD28305BC 04/04/2019 7:52:10 Pag.:15/204
Consell Insular de Menorca-07999- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/cime/validardoc.aspx

Les reserves de biosfera han de complir tres funcions bàsiques:
- Conservació de la biodiversitat i dels ecosistemes que contenen.
- Desenvolupament de les poblacions locals.
- Funció logística de suport a la investigació, a la formació i a la comunicació.
Per al compliment d'aquestes funcions les reserves de biosfera han de tenir tres tipus de
zones:
- Zona nucli: zona de protecció a llarg termini i on es duen a terme accions de conservació
de la diversitat biològica, de vigilància dels ecosistemes menys alterats i investigacions o
altres activitats poc pertorbadores per a l'entorn. A Menorca correspon al Parc Natural de
s'Albufera des Grau.
- Zona tampó o d’esmorteïment: zona al voltant de les zones nuclis on es realitzen activitats
respectuoses amb el medi natural, com l'educació ambiental o l'agricultura sostenible. A l’illa
coincideix amb les àrees naturals d'especial interès (ANEI), amb els alzinars protegits i amb
altres elements de protecció establerts pel Pla territorial insular.
- Zona de transició: zona amb un major grau d'intervenció humana com assentaments
urbans, activitats econòmiques dins el marc del desenvolupament sostenible. La zona de
transició comprèn els espais més transformats de l’illa, de menys interès de conservació i en
els quals es desenvolupen la major part de les activitats humanes (els nuclis urbans i alguns
espais agrícoles).

Figura 2. Mapa de la zonificació de la reserva de biosfera de Menorca. Font:
Departament de Medi Ambient. Consell Insular de Menorca.
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b) Pla territorial insular (aprovat l'any 2003 i modificat el 26 de juny de 2006)
El PTI de Menorca estableix dos nivells de protecció del sòl rústic protegit: protecció normal
(àrees naturals d'interès territorial, àrees rurals d'interès paisatgístic i àrees de protecció
territorial) i alt grau de protecció (zones humides, barrancs, sistemes dunars, etc.).
En aquest sentit, el Pla, en l’establiment i/o ampliació d’infraestructures de gestió de residus,
parla en tot moment de la utilització únicament de sòls compatibles urbanísticament amb el
planejament local i territorial.
2.6. INFRAESTRUCTURES DE RESIDUS
2.6.1. Actuacions previstes a la Xarxa d’infraestructures
Per a l’assoliment dels objectius establerts en el Pla s’han previst les següents actuacions a
desenvolupar a les següents infraestructures de residus de l’illa:
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a) Àrea de Gestió de residus de Milà
Instal·lació

Instal·lació prevista
al Pla 2006

Planta de tractament mecànic-biològic

Forn incinerador d’animals
materials específics de risc

morts

Actuació prevista

Sí

- Automatització tipus mixta que permeti el tractament tant
de la fracció resta (FR) com dels envasos lleugers
(EELL).
- Producció de combustible sòlid recuperat a partir del del
rebuig dels processos anteriors.

i Sí

- Instal·lació d’un equip per a incineracions especials
d’animals de companyia.

Planta de digestió anaeròbia de residus No
orgànics biodegradables

- Instal·lació d’una planta de biogàs per al tractament de
biorresidus.

Abocador de Milà I

- Regularització del perímetre d’afectació de l’abocador.
- Nou segellament de l’abocador i previsió d’implantació
d’una instal·lació solar fotovoltaica.

Sí

Abocador de residus no perillosos de Milà Sí
II

- Segellat i restauració ambiental de l’abocador de Milà II.

Ampliació de l’abocador de residus no Sí
perillosos de Milà II (Milà III)

- Construcció de la cel·la II.
- Segellament de les cel·les III i E.

b) Xarxa de deixalleries
Instal·lació

Instal·lació prevista
al Pla 2006

Actuació prevista

Deixalleria de Ciutadella

Sí

- Ampliació de la superfície de la instal·lació.
- Renovar i millorar les infraestructures i adaptar-les per al
compliment del RD 110/2015, de 20 de febrer, sobre
residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Deixalleria de Ferreries

Sí

- Renovar i millorar les infraestructures i adaptar-les per al
compliment del RD 110/2015, de 20 de febrer, sobre
residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Deixalleria des Migjorn Gran

Sí

- Renovar i millorar les infraestructures i adaptar-les per al
compliment del RD 110/2015, de 20 de febrer, sobre
residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Deixalleria des Mercadal

Sí

- Renovar i millorar les infraestructures i adaptar-les per al
compliment del RD 110/2015, de 20 de febrer, sobre
residus d’aparells elèctrics i electrònics.
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Deixalleria d’Alaior

Sí

- Renovar i millorar les infraestructures i adaptar-les per al
compliment del RD 110/2015, de 20 de febrer, sobre
residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Deixalleria de Maó

Sí

- Ampliació de la superfície de la instal·lació.
- Renovar i millorar les infraestructures i adaptar-les per al
compliment del RD 110/2015, de 20 de febrer, sobre
residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Deixalleria de Sant Lluís

Sí

- Renovar i millorar les infraestructures i adaptar-les per al
compliment del RD 110/2015, de 20 de febrer, sobre
residus d’aparells elèctrics i electrònics.

c) Planta de tractament de residus voluminosos de Maó
Instal·lació
Planta
de
tractament
voluminosos de Maó

Instal·lació prevista
al Pla 2006
de

residus Sí

Actuació prevista
- Nova construcció motivada per l’incendi que va destruir
la instal·lació preexistent
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d) Plantes de tractament de residus de construcció i demolició
Instal·lació
Planta tractament
Ciutadella)

RCD

Instal·lació prevista
al Pla 2006
(Son

Actuació prevista

Salord, Sí

- Previsió d’ampliació de la superfície autoritzada en un
20%.

Planta tractament RCD (Rafal Amagat, Sí
Ciutadella)

- S’amplia la superfície autoritzada en 11.880,50 m2, que
consta grafiada a la planimetria del pla.

Planta tractament RCD (Camí de Llumena, Sí
Alaior)

- Previsió d’ampliació de la superfície autoritzada en un
20%.

f) Altres instal·lacions no grafiades en el Pla, inclosa la planta de transferència de
residus de Ciutadella
Instal·lació
Altres instal·lacions no grafiades en el Pla

Instal·lació prevista
al Pla 2006
No

Actuació prevista
- Construcció de noves plantes de tractament de residus
ubicades en sòl urbà d’ús industrial on el planejament
urbanístic permeti la seva ubicació.

Planta de transferència de residus de Sí
Ciutadella

- Construcció d’una planta de transferència de residus a
Ciutadella que s’ubicaria en sòl urbà d’ús industrial.

2.6.2. Parcel·les afectades per les infraestructures de gestió de residus
El Pla afectarà el conjunt d’infraestructures de gestió de residus presents actualment a
Menorca, així com les que es puguin acabar construint en compliment dels requisits
establerts per aquesta planificació i la normativa vigent.
El Pla dóna continuïtat i estableix condicionants per a l’autorització de certes actuacions de
millora, ampliació o limitació de capacitats de tractament per a les instal·lacions ja existents,
i determina les ubicacions i condicionants per a futures instal·lacions.
a) Infraestructures existents
Les infraestructures existents afecten les següents ubicacions:
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INFRAESTRUCTURA

PARCEL·LES AFECTADES
CADASTRAL)

Deixalleria (Maó)

07032A013000700000UH
Polígon 13 Parcel·la 70

2.745,06

Deixalleria (POICI, Ciutadella)

3392113EE7239S0001ZT

2.356,72

Deixalleria (POIFE, Ferreries)

7370501EE8277S0001BX

1.223,82

Deixalleria (es Mercadal)

07037A015000070000RD
Polígon 15 Parcel·la 7

1.878,72

Deixalleria (Sant Lluís)

8333122FE0183S0002TO

2.347,55

Deixalleria (Alaior)

07002A022001350000GK
Polígon 22 Parcel·la 135

1.718,29

Deixalleria (es Migjorn Gran)

7067A004000430001BK
Polígon 4 Parcel·la 43

1.716,20

Planta de voluminosos (Maó)

07032A013000690001IS
Polígon 13 Parcel·la 69

13.962,25

Planta tractament
Salord, Ciutadella)

RCD

(REF. SUPERFÍCIE
AUTORITZADA
(m2)

(Son 07015A017001470000OM
Polígon 17 Parcel·la 147

75.862,00

(Rafal 07015A012001030001PY
Polígon 12 Parcel·la 103

47.522,00

Planta tractament RCD (Camí de 07002A009000460000GR
Llumena, Alaior)
Polígon 9 Parcel·la 46

51.355,00

Planta tractament RCD
Amagat, Ciutadella)

Àrea de gestió de Milà (Maó):
Polígon 17 Parcel·les 20, 42, 60, 14 i 326.763,15 (*)
- Planta de tractament mecànic- 18
biològic
- Planta de digestió anaeròbia
- Forn incinerador d’animals
- Abocadors clausurats i en actiu
(*) Correspon a la superfície del Planejament General Urbanístic de l’Ajuntament de Maó.
b) Noves infraestructures i modificacions
No obstant l’apartat anterior, el nou Pla preveu algunes modificacions, tant ampliacions com
reduccions, de les parcel·les afectades, les quals s’indiquen a continuació:
INFRAESTRUCTURA

PARCEL·LES AFECTADES
CADASTRAL)

Ampliació deixalleria (Maó)

07032A013000690001IS
Polígon 13 Parcel·la 69

1.207,91

Ampliació deixalleria (Ciutadella)

3392101EE7239S0001OT
3392102EE7239S0001KT

1.057,10

Ampliació

planta

RCD

(Rafal 07015A012001070001PL
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Amagat, Ciutadella)

Polígon 12 Parcel·la 107

Reducció Planta de voluminosos 07032A013000690001IS
(Maó)
Polígon 13 Parcel·la 69

1.207,91

Àrea de gestió de Milà (Abocador 07032A01700043
Milà I, Maó)

7.127,28

3. DIAGNÒSTIC TERRITORIAL, ECONÒMIC I MEDIAMBIENTAL
3.1. DIAGNÒSTIC TERRITORIAL I SOCIOECONÒMIC
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3.1.1. Organització territorial de l’illa
L’illa de Menorca està dividida en vuit municipis: Alaior, Es Castell, Ciutadella de Menorca,
Ferreries, Maó, Es Mercadal, Es Migjorn Gran i Sant Lluís.
Els municipis amb major població són Ciutadella i Maó, amb més de 25.000 habitants. Alaior,
es Castell i Sant Lluís tenen una població d’entre 9.000 i 7.000 persones. Es Mercadal i
Ferreries tenen una població semblant, al voltant dels 5.000 habitants es Mercadal i 4.500
Ferreries, i, finalment, el municipi amb menor població amb diferència és es Migjorn Gran,
que no arriba als 1.500 habitants.
L’organització dels diversos tipus d’assentaments urbans a l’illa segueix un patró
característic. Els nuclis tradicionals se situen, la majoria, a l’interior de l’illa excepte en els
casos de Ciutadella, Maó i Es Castell, que limiten amb la mar. La resta de municipis (Sant
Lluís, Alaior, Es Migjorn Gran, Ferreries i Es Mercadal) se situen a l’interior de l’illa. Tots els
municipis disposen d’un polígon industrial de major o menor grandària en funció de la
mateixa dimensió del municipi i aquests se situen als voltants dels nuclis tradicionals. Les
zones turístiques, amb alta concentració de serveis turístics, se situen totes a la costa, a
certa distància dels nuclis tradicionals.

Figura 3. Municipis de Menorca. Elaboració pròpia. Font: IDE Menorca.
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Població per municipi
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Figura 4. Distribució territorial (per municipi) de la població a Menorca el 2016.
Elaboració pròpia. Font: IBESTAT.

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2019-EE8CF207-EF78-4331-A281-A9CBD28305BC 04/04/2019 7:52:10 Pag.:20/204
Consell Insular de Menorca-07999- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/cime/validardoc.aspx

3.1.2. Demografia
Quan es parla de població a Menorca, es poden analitzar dos tipus de dades poblacionals.
Per un costat, la població de dret, que és la població empadronada als diferents municipis de
l’illa. Per altra banda, la població de fet, que és la població que realment hi ha damunt de
l’illa en un moment determinat. En indrets turístics, com és el cas de Menorca, la població
empadronada i la població real solen presentar valors amb diferències notables. I aquestes
diferències encara s’accentuen més en indrets amb temporades turístiques altres i baixes
molt marcades com és aquest cas. Per tant, quan es parla de població a Menorca s’ha de fer
referència a aquests dos termes per entendre la realitat demogràfica de l’illa.
a) Evolució de la població
La població de dret ha augment de forma progressiva des de 1998 fins l’any 2013 quan es
va assolir el màxim de població amb 95.183 persones empadronades. A partir del 2013 la
tendència observada és a una lleugera però continuada disminució de la població de dret.
En el cas de la població de fet (mitjana anual) aquest paràmetre mostra una tendència més
oscil·lant. Hi ha un augment considerable de la població de fet de 1998 fins al 2001 (+19.851
persones) però a partir d’aquest any fins al 2004 s’experimenta una lleugera davallada (11.584 persones). Del 2004 fins al 2013 la població de fet torna a augmentar fins a arribar al
màxim de 114.416 persones. A partir del 2013, igual que amb la població de dret, la
tendència és a una lleugera disminució.
Pel que fa a la pressió humana diària màxima (valor màxim de la pressió humana, PHD) de
1998 fins a 2001 la tendència és un augment progressiu i a partir de 2001 fins a 2004
s’experimenta una lleugera davallada. A partir del 2005 la tendència general és a un
augment de la pressió humana màxima, superant des de l’any 2012 les 200.000 persones.
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Evolució anual de la població i la Pressió Humana Diària Màxima
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Figura 5. Evolució de la població de fet i de dret a Menorca. Pressió Humana Diària
Màxima. Font: OBSAM. Elaboració pròpia.
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b) Estacionalitat poblacional
La generació de residus d’un territori està estretament vinculada a la població resident o
visitant del mateix. En el cas de Menorca, l’illa experimenta variacions importants de
població al llarg de l’any degut principalment a la seva vocació turística. La població de dret
el 2016 és de 91.061 persones però com es pot observar a la gràfica següent, la població de
fet (població que trobem en un determinat moment damunt l’illa) durant els mesos d’hivern
és inferior a la població empadronada, i en canvi, en els mesos de màxima afluència
turística, la població “real” damunt l’illa és 2,5 vegades superior a la població del mes de
desembre.
Població de dret i de fet a Menorca
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Figura 6. Població mensual de dret (2016) i de fet (2015) a Menorca. Elaboració pròpia.
Font: IBESTAT i OBSAM
L’estacionalitat poblacional de Menorca és un fenomen que s’experimenta des de l’arribada
del turisme a l’illa però les dades mostren l’augment continuat amb els pas dels anys en el
nombre de persones damunt l’illa en els mesos de major afluència turística (juliol i agost).
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Població de fet (dades mensuals)
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Figura 7. Població de fet (dades mensuals) 1991-2001-2006-2011-2015. Elaboració
pròpia. Font: OBSAM.
L’elevada estacionalitat poblacional és l’origen de moltes pressions sobre els recursos
naturals i de bona part dels problemes ambientals que pateix l’illa així com una dificultat en
alhora de gestionar i planificar els recursos i serveis públics.
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3.1.3. Economia
L’economia menorquina està dominada pel sector serveis. El 75,6% de les persones
afiliades a la Seguretat Social a l’illa ho estan en el sector serveis. La indústria i la
construcció presenten valors similars del voltant de l’11% i el sector primari concentra només
el 2,6% dels treballadors afiliats.
% treballadors afiliats a la Seguretat Social per sectors econòmics
Sector primari
2,6%

Indústria
11,0 %
Construcció
10,8%

Serveis
75,6%

Figura 8. Percentatge de treballadors afiliats a la Seguretat Social a Menorca (2015).
Elaboració pròpia. Font: OBSAM.
La diversitat sectorial varia lleugerament entre els municipis de l’illa. Així, els municipis amb
major vocació turística o de serveis presenten majors percentatges de treballadors en el
sector de serveis. Altres municipis presenten major percentatge que altres en la construcció,
com és el cas des Castell, o en la indústria, com a Ferreries.
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Diversitat sectorial per municipis
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Figura 9. Mitjana anual de treballadors afiliats a la Seguretat Social per sectors
econòmics i municipis (2015). Elaboració pròpia. Font: OBSAM.
3.2. SITUACIÓ ACTUAL DEL MEDI AMBIENT A MENORCA
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3.2.1. Masses d’aigua
Durant el segle XX, a Menorca s’ha viscut un canvi en el model de gestió d’aprofitament dels
recursos hídrics. S’ha passat d’una cultura d’aprofitament d’un recurs escàs a un model
basat a incrementar tecnològicament el recurs en funció de la demanda. La cultura de la
recollida d’aigua de pluja amb cisternes, aljubs i síquies i una agricultura extensiva de secà
adaptada al clima, ha quedat en l’oblit amb el desenvolupament de màquines de perforació i
la proliferació de pous profunds a partir de la segona meitat de segle passat.
L’augment de població, el turisme i la intensificació de part de l’agricultura va produir un
augment de les extraccions a uns nivells molt elevats. Coincidint amb aquests anys de gran
creixement demogràfic i econòmic, Menorca va patir unes sequeres llargues i severes a
finals dels 80 i la dècada dels 90 provocant davallades dràstiques dels nivells piezomètrics
(quantitat d'aigua present a l'aqüífer), la salinització i la contaminació per nitrats de
determinades zones de l’aqüífer. A partir de l'any 2000, la pluviometria més gran i
l'estabilització o lleugera disminució de les extraccions per al consum des del 2007, fa que
els nivells als quals trobem l’aigua subterrània hagin deixat de davallar6.
a) Consum urbà d’aigua
A Menorca l’aigua per a consum s’extreu en quasi la seva totalitat dels aqüífers. El consum
urbà del qual a continuació se’n detallen les dades dels darrers anys, comprèn els usos
domèstic, turístic i industrial.

6

Font: http://www.obsam.cat/actualitat/2014/gestio-sostenible-aigua-reserva-biosfera.php
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Figura 10. Volum anual d’aigua extret al total de Menorca. Font: OBSAM.
D’acord amb els resultats que es mostren a la figura anterior, s’observa com després d’una
tendència a l’augment fins a l’any 2006, que segurament es pot considerar un augment per
causa de l’augment de població, del nombre de turistes i dels consums per càpita, a partir
del 2007 començà a davallar fins a l’any 2014. Segurament per un millor control de les
fuites, una major conscienciació dels ciutadans i empreses turístiques i també coincidint amb
les tendències que han experimentat tots els indicadors a causa de la crisi econòmica que
es va viure del 2008 al 2014. A partir d’aquí, l’indicador analitzat experimenta un
empitjorament en la seva tendència.
b) Estat ecològic de les masses d’aigua superficials i subterrànies
L’aigua a Menorca és un recurs escàs, totes les reserves d’aigua es troben en el subsòl
(aqüífers), que s’alimenta exclusivament amb les pluges. A l’illa hi ha tres aqüífers:
- Aqüífer des Migjorn: està situat a la meitat sud de l’illa i és la reserva més gran d’aigua de
què disposa l’illa. D’aquests aqüífers s’extreu al voltant del 85% de l’aigua que es
consumeix.
- Aqüífer d’Albaida: és el segon en importància i proporciona al voltant del 9% dels recursos
d’aigua potable.
- Aqüífer de Fornells: de petites dimensions, està situat a la costa nord de l’illa.

Figura 11. Principals unitats hidrogeològiques de Menorca. Font: Jornades sobre els
10 anys de la reserva de biosfera de Menorca (2004).
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Pel que fa al volum de les reserves d’aigua, a la següent figura es pot observar com la
tendència en els darrers trenta anys és a una disminució. El nivell piezomètric dels aqüífers
de migjorn i l'Albaida ha disminuït de forma notable (48% aproximadament l’aqüífer de
migjorn), tot i que en els darrers anys s’observa una estabilitat. Aquest fet ens indica que
cada vegada les reserves d’aigua de l’illa són més escasses.

Figura 12. Evolució de la mitjana dels nivells piezomètrics de les unitats de Migjorn
1984-2016 i Albaida 1999-2016. Font: Observatori Socioambiental de Menorca
(OBSAM).
c) Salinització dels aqüífers
L’extracció intensa d’aigua a les zones costaneres ha provocat a Menorca la salinització de
l’aigua dels aqüífers. Aquest procés succeeix quan hi ha una elevada extracció d’aigua a
l’aqüífer i l’aigua marina hi penetra i en contamina l'aigua amb clorurs. Prop del 50% dels
pous analitzats (11 unitats) superen els límits legals quant a clorurs.
d) Contaminació per nitrats
Els organismes que fan un seguiment de la qualitat de l’aigua dels aqüífers a Menorca són,
per una banda, la Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient
del Govern Balear, que fa analítiques periòdiques de diversos pous; i d’altra banda, la
Conselleria de Salut i Consum del Govern Balear, que fa analítiques dels pous dedicats a
subministrament d’aigua de consum així com dels diferents dipòsits de la xarxa de
distribució. També l’Instituto Geológico y Minero Español (IGME) va recollir dades de
diversos pous de l’illa durant el període 2003-2009. Per últim, el Consell Insular de Menorca
va portar a terme durant l’any 2004 el projecte AQUANET, un estudi dels fenòmens de
contaminació difusa, subvencionat per fons europeus, on es van realitzar tres campanyes de
control de la qualitat de les aigües amb analítiques a 79 pous.
El llindar de contaminació per nitrats utilitzat és el que marca la legislació actual en matèria
de qualitat de les aigües d’abastament, que coincideix amb el que fixa el Pla Hidrològic en
els seus objectius de qualitat de les aigües subterrànies, és a dir, 50mg/l7.

7
L’article 103.1 de la normativa del Pla Hidrològic de les Illes Balears estableix com a objectius de qualitat de les masses d’aigua
subterrània els que s’estableixen al Real Decret 1514/2009, de 2 d’octubre, que regula la protecció de les aigües subterrànies contra la
contaminació i el deteriorament. Pel que fa als nitrats, aquesta normativa fixa els 50mg/L com a objectiu de qualitat a l’apartat 1.a) de
l’annex I.

25

Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de Menorca 2019-2025
Estudi Ambiental Estratègic

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2019-EE8CF207-EF78-4331-A281-A9CBD28305BC 04/04/2019 7:52:10 Pag.:26/204
Consell Insular de Menorca-07999- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/cime/validardoc.aspx

Figura 13. Contaminació per clorurs en els aqüífers de Menorca. Font: visor
cartogràfic IDE Menorca.
D’aquest conjunt d’analítiques es dedueix que es detecten problemes amb la contaminació
de nitrats8. La presència de nitrats a les aigües subterrànies ve donada per les següents
causes:
- Excessiu ús d’adobs en l’agricultura. Cal remarcar, en aquest sentit, que la destinació
actual dels fangs de depuradores de Menorca és la deposició directa a agricultura.
- Mala gestió dels fems d’algunes finques ramaderes.
- Presència de nuclis d’hortals i zones amb habitatges no connectats a la xarxa de
clavegueram i, per tant, amb utilització de pous negres mal gestionats.
Això produeix una presència de nitrats amb concentracions superiors als 50 mg/L en les
zones on hi ha una elevada concentració d’hortals i d’activitat agrícola ramadera, és a dir,
sobretot a les zones de Maó i Ciutadella.
Per tant és evident que les mesures orientades a la minimització del risc de contaminació
per nitrats dels aqüífers de Menorca passen necessàriament per buscar solucions relatives a
la gestió adequada dels fangs de depuradores i, si s’escau, l’adopció de tecnologies i
mètodes de gestió dels residus orgànics que es generen a les finques ramaderes. En aquest
sentit, el present Pla contempla la possibilitat que durant el període de vigència del mateix,
es dissenyi, construeixi i posi en marxa una planta de digestió anaeròbia pel tractament de
biorresidus.

8

Font: Indicadors bàsics. I.c.3. Qualitat de l’aigua subterrània. OBSAM.
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Figura 14. Contaminació per nitrats a Menorca. Font: visor cartogràfic IDE Menorca.
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e) Tractament de les aigües residuals urbanes
Pel que fa al tractament de les aigües residuals, a Menorca hi ha 11 estacions depuradores
(EDAR) gestionades per l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental (ABAQUA), més
altres depuradores d’aigües privades (de dimensions reduïdes) en hotels o petites indústries.
L'aigua depurada a les EDAR s’aboca als torrents de l’illa, a la mar mitjançant emissaris
submarins, o bé es reutilitza per al reg agrícola i urbà. En aquest sentit, el volum d’aigua
depurada reutilitzada, tot i que en els darrers anys ha augmentat, encara és baix (3,7%).

Figura 15. Estacions depuradores d’aigües residuals gestionades per ABAQUA. Font:
OBSAM.
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Figura 16. Volum d’aigua depurada reutilitzada segons ús. Elaboració pròpia. Font:
Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM).

Figura 17. Volum d’aigua depurada reutilitzada. Elaboració pròpia. Font: Observatori
Socioambiental de Menorca (OBSAM).
3.2.2. Qualitat de l’aire
a) Emissions directes de CO2 a Menorca
Aquest indicador recull informació sobre les emissions directes de CO 2 a Menorca,
provinents de la crema de gasos i combustibles i de la generació d’energia elèctrica.
A la següent figura s’hi observa un augment constant de les emissions de CO2 durant el
període 1990-2005. A partir de 2005 però, aquest creixement s’alenteix a causa de la
disminució del consum de gasos i combustibles. El 2009 es dóna per primer cop en la sèrie
històrica, una disminució de les emissions. Des de llavors, l’indicador mostra una clara
tendència decreixent com a resposta a la disminució del consum energètic conseqüència de
la crisi econòmica. El 2015 la tendència s’inverteix clarament i es dóna un marcat augment
de les emissions de CO2.
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Figura 18. Emissions directes de CO2 a Menorca. Font: OBSAM.
b) Xarxa de vigilància i control de qualitat de l'aire a Menorca
Les Illes Balears compten amb una xarxa de vigilància i control de qualitat de l'aire depenent
de la D.G de canvi climàtic del Govern de les Illes Balears, que mesura en temps real
diferents contaminants, com el diòxid de sofre (SO2), els òxids de nitrogen (NOx), el monòxid
de carboni (CO), les partícules (PM10) i l’ozó (O3).
La xarxa menorquina de vigilància i control de la qualitat de l'aire consta de tres estacions de
control; Pous (Maó), Sant Lluís i Ciutadella.
Segons el Llibre Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015 9, la qualitat de l’aire a
Menorca el 2015 per als diversos contaminants analitzats fou excel·lent en el cas del diòxid
de sofre (SO2), el diòxid de nitrogen (NO 2), les partícules en suspensió PM 2,5, el monòxid de
carboni (CO), el benzè, elbenzo(A)pirè, metalls (Arsènic, Cadmi, Níquel i Plom); Bona en el
cas de les partícules en suspensió PM10; i regular en el cas de l’ozó (O3).
Taula 1. Valor assolit (VA) en funció del valor de referència legislatiu (VRL). Font:
Llibre Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/201510.

3.2.3. Sòls
Les dades que es mostren tot seguit s’han obtingut de l’estudi Cartografia digital de
l’ocupació del territori de Menorca. Actualització 2015 i comparativa 2002-2007-2015.
OBSAM, desembre de 2017. Pel que fa a la cartografia, aquesta s’ha descarregat de l’IDE
Menorca.

9
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST145ZI233947&id=233947
10
Els llindars d’avaluació de la qualitat de l’aire (VRL) es poden consultar a la pàgina 231 del Llibre de la Qualitat de l’aire a les
illes Balears 2010/2015.
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a) Usos del sòl
La taula següent mostra l’evolució de les superfícies dels usos del sòl existents a Menorca,
entre els anys 2002 i 2015. Tal com s’observa, els usos urbans i agraris són els que
experimenten creixement, en detriment de la resta d’usos.
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Taula 2. Superfície dels usos del sòl existents a Menorca. Anys 2002, 2007 i 2015.
Font: Cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca. Actualització 2015 i
comparativa 2002-2007-2015. OBSAM, desembre de 2017.

Els usos majoritaris del territori insular són els agraris (43%), seguits de prop pels usos
naturals (40%) i bastant més enfora els usos marginals (11%) i els urbans (6%).

Figura 19. Evolució de les superfícies de les diferents agrupacions d'usos del sòl
presents a Menorca. Anys 2002, 2007 i 2015. Font: Cartografia digital de l’ocupació del
territori de Menorca. Actualització 2015 i comparativa 2002-2007-2015. OBSAM,
desembre de 2017.
La principal pèrdua en el període 2002-2015 es dóna en els usos naturals que acumulen un
total de 361 ha de reducció, la qual cosa representa de mitjana una pèrdua anual de 28 ha
de superfície natural, que seria com perdre cada any una superfície equivalent al poble des
Migjorn Gran.
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b) Cobertes del sòl
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Superfície artificial
El percentatge de superfície de l'illa construïda el 2015 és del 4,95%, mentre que al conjunt
de les Illes Balears és del 6,4%.
Superfícies ocupades per cobertes artificials, valors 2015:
- Urbanització laxa (nuclis turístics i residencials): 1.113 ha.
- Edificacions disperses (edificacions de lloc i nuclis rurals): 456 ha.
- Xarxa viària urbana (carrers i aparcaments): 439 ha.
- Xarxa viària interurbana (carreteres): 431 ha.
- Urbanització compacta dels nuclis tradicionals: 349 ha.

Figura 20. Mapa dels usos del sòl 2015. Font: IDE Menorca.
En el període 2002-2015 s’ha passat d’una superfície construïda de 2.998 ha a 3.439 ha, és
a dir, un increment de 441 ha (un 15% en 13 anys, o sigui un ritme anual de creixement de
l’1,13%). Aquest increment equivaldria a haver construït una àrea equivalent a l’àrea urbana
de Maó (inclòs el polígon).
Les cobertes artificials que han contribuït majorment en aquest increment, són:
- La urbanització laxa (nuclis turístics i zones residencials), amb un total de 134 ha i
continuant amb la tònica dels anys 90.
- El teixit urbà continu dels nuclis de població ha augmentat en 35 ha.
- La urbanització dispersa d’edificacions aïllades ha augmentat en 46 ha.
Cobertes agràries
Quant a cobertes agràries, el camp menorquí ha patit una lleugera disminució en els darrers
13 anys, ja que malgrat registrar una pèrdua neta de 293 ha, aquest valor només representa
una pèrdua del 0,87% de la superfície agrària que hi havia el 2002.
Superfície forestal
La superfície forestal menorquina ha patit una considerable disminució en els darrers 13
anys. S’ha registrat una pèrdua neta de 357 ha que correspon a un 1,27% de la superfície
forestal que hi havia el 2002.
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3.2.4. Biodiversitat
Segons l’estudi “Situación de vertebrados terrestres amenazados en la isla de Menorca
(Islas Baleares)11” a Menorca hi ha fins a 32 espècies de vertebrats terrestres que es
consideren amenaçades.
En l’esmentat estudi, per determinar les espècies que es poden considerar amenaçades es
van tenir en compte només les que tenen poblacions estables a Menorca. Així, es va iniciar
l'estudi a partir de 342 tàxons, 3 d'espècies d'amfibis, 11 de rèptils, 26 de mamífers i 303
d'aus.
L'estudi pren com a referència els Llibres Vermells balear, espanyol i mundial, els catàlegs
d'espècies amenaçades de les Balears i d'Espanya, a més d'altres documents.
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a) La llista vermella
De les 342 espècies observades, 32 es troben en una situació delicada, 1 amfibi, 1 rèptil, 5
mamífers i fins a 25 aus.
Entre els amfibis, l'estudi ha tingut en compte el calàpet (Pseudepidalea viridis balearicus),
classificat com a vulnerable, mentre que dels rèptils s'ha contemplat la sargantana balear
(Podarcis lilfordi), també en estat vulnerable.
Pel que fa a les aus, el document elaborat pels biòlegs posa de manifest que a l'Illa estan
amenaçades el 8,25 per cent de les que hi tenen presència, ja siguin espècies residents,
migratòries, estiuenques, hivernants o d'observació ocasional o excepcional. Així, de les 25
que tenen algun grau d'amenaça, 15 utilitzen les zones humides, 5 són aus marines que
crien als penya-segats, 3 són rapinyaires i 2 més s'estableixen en altres indrets. D'aquesta
manera, el principal problema que afecta les aus que es troben a les zones humides és per
la fragilitat d'aquestes, i perquè acostumen a ser espais que han sofert alteracions en els
darrers anys. Així mateix, les espècies lligades al medi marí pateixen les conseqüències del
desenvolupament turística la costa, mentre que les rapinyaires, que són a la part alta de la
cadena alimentària, reben, de rebot, les conseqüències que afecten els animals que tenen
per davall. A més, són animals longeus i que necessiten més espai per viure, fet que els fa
ser més vulnerables.
En aquest apartat referit a les aus hi apareixen noms tan coneguts com la miloca (Neophron
percnopterus), el milà reial (Milvus milvus), l'àguila peixatera (Pandion haliaetus),
l'esplugabous (Bubulcus ibis) o el caigaire (Phalacrocorax aristotelis), sense oblidar tampoc
la vinjola reial (Tachymarptis melba) o les ànedes blanca (Tadorna tadorna) o griseta (Anas
strepera).
Quant als mamífers, a Menorca hi ha 26 espècies diferents, 15 de les quals són espècies de
ratapinyades, i 5 d'elles són considerades a l'estudi com amenaçades. Les d'orelles
dentades (Myotis emarginatus) i les de cap gros (Miniopterus schreibersii) consten com
espècies en perill, i la de peus grans (Myotis capaccinii) està quasi amenaçada. Mentre, per
a la ratapinyada de ferradura grossa (Rhinolophus ferrumequinum) no hi ha prou dades per
definir el grau de risc que pateix, i la d'aigua (Myotis daubentonii) s'ha tingut en compte
perquè, encara que a Balears no es presenta com amenaçada, les reduïdes dimensions de
la seva població ha fet que es posi en marxa un pla de recuperació.
b) Plans de recuperació d’espècies amenaçades presents a la Illa de Menorca
Les espècies de fauna i flora en situació de perill d’extinció o vulnerable segons el Catàleg
Balear d’Espècies Amenaçades i d'Especial Protecció presents al medi forestal de Menorca
que tenen un pla de conservació o recuperació vigent són les següents12:
11
12

Juana Mª Pons Madrid. Consell Insular de Menorca, novembre de 2012.
Font: LIFE+ BOSCOS (LIFE07/ENV/E/000824).
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Taula 3. Llistat d’espècies forestals menorquines en perill d’extinció o vulnerables.
Font: Servei de Protecció d’Espècies de la Direcció General de Biodiversitat de la
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat del Govern Balear. Elaboració: LIFE+
BOSCOS.
PA DE CONSERV./
NOM CIENTÍFIC
NOM COMÚ
RE C. 2014
Apium bermejoi
Api d'en Bermejo
Sí
Femeniasia balearica
Socarrell bord
Sí
Pinus pinaster
Pinastre
Sí
Vicia bifoliata
Veça
Sí
Lysimachia minoriscensis
Lisimaquia menorquina
No
Daphne rodriguezii
Dafne Menorqui
No
Myotis capaccini
Ratapinyada de peus grans
Sí
Milvus milvus
Milà reial
No
Lavatera triloba subsp. pallescens
No
Serapias nurrica
Galls sards
No
Miniopterus schreibersii
Ratapinyada de cova
Sí
Myotis emarginata
Ratapinyada d'orelles dentades Sí
Myotis myotis
Ratapinyada gran
Sí
Rhinolophus ferrumequinum
Ratapinyada de ferradura grossa Sí
Neophron percnopterus
Miloca
Sí
Pandion haliaetus
Àguila peixetera
Sí
c) Espais Naturals Protegits
La superfície protegida de l’illa és del 67,7% i compta amb 11 figures de protecció, les quals
es detallen a la següent taula:
Taula 4. Superfície protegida i superfície total Menorca. Elaboració pròpia. Font:
Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).
SUPERFÍCIE (HA)
Superfície protegida
47.032,0
Superfície illa
69.475,4
% superfície protegida
67,7
Taula 5. Superfície de sòl protegides segons figures de protecció. Elaboració pròpia.
Font: Institut d’Estadística de les Illes Balears.
FIGURA DE PROTECCIÓ
SUPERFÍCIE (HA)
Lloc d'Interès Comunitari (LIC)
20.111
Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA)
26.991
Parc Natural
3.438
1
Reserva Natural
107
2
Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI)
27.061
Àrea Rural d'Interès Paisatgístic (ARIP)
776
Alzinar Protegit
5.442
Àrea Natural d'Interès Territorial (ANIT)
10.688
Àrea d'Interès Paisatgístic (AIP)
3.589
2
Àrea d'Alt Nivell de Protecció (AANP) fora d'ANEI
3.485
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FIGURA DE PROTECCIÓ
SUPERFÍCIE (HA)
Àrea de Protecció Territorial (APT) Costanera
8.294
3
TOTAL
47.032
Notes:
1
Les actuals reserves naturals estan incloses dins del Parc Natural de s’Albufera des Grau.
2
Inclou les AANP declarades fora d’ANEI
3
Superfície total tenint en compte que algunes figures se superposen.
Tot i que la superfície protegida de l’illa, comparadA amb la d’altres illes o territoris, és
elevada, només en el 5% del territori (Parc Natural de s’Albufera des Grau) gaudeix d’una
protecció amb normativa i gestió específica.
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d) Xarxa natura 2000
La Xarxa Natura 2000 compta a l’illa de Menorca amb 27 àrees protegides com a LIZ, ZEPA
i LIC, ZEPA.

Figura 21. Xarxa Natura 2000 a Menorca. Elaboració pròpia. Font: visor cartogràfic IDE
Menorca.
Taula 6. Espais Xarxa Natura 2000 a l’illa de Menorca. Elaboració pròpia. Font: visor
cartogràfic IDE Menorca.
SUPERFÍCIE
DENOMINACIÓ
TIPUS
CODI
OFICIAL (HA)
Costa Nord de Ciutadella
LIC i ZEPA
682,90
ES0000229
ES0000230;
La Vall
LIC i ZEPA
3119,19
ES5310113
Dels Alocs a Fornells
LIC i ZEPA
2682,00
ES0000231
La Mola i S'Albufera de
Fornells
LIC i ZEPA
1516,32
ES0000232
D'Addaia a S'Albufera
LIC i ZEPA
2809,11
ES0000233
S'Albufera des Grau
LIC i ZEPA
2546,61
ES0000234
De S'Albufera a la Mola
LIC i ZEPA
1985,69
ES0000235
Illa de l'Aire
LIC i ZEPA
30,92
ES0000236
Des Canutells a Llucalari
LIC i ZEPA
1812,80
ES0000237
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Son Bou i barranc de Sa Vall
De Binigaus a Cala Mitjana
Costa Sud de Ciutadella
Barranc de Santa Anna
Barbatx
Capell de Ferro
Àrea Marina del Nord de
Menorca
Àrea Marina del Sud de
Ciutadella
Cap Negre
Cala d'Algairens
Punta Redona - Arenal den
Castell
Cala en Brut
Caleta de Binillautí
Àrea Marina Punta Prima Illa de l'Aire
De Cala Llucalari a Cales
Coves
Arenal de Son Saura
Sud de Ciutadella
La Vall

LIC i ZEPA
LIC i ZEPA
LIC i ZEPA
ZEPA
ZEPA
ZEPA

1203,05
1839,18
1124,81
77,73
1357,65
1627,70

ES0000238
ES0000239
ES0000240
ES0000384
ES0000385
ES0000386

LIC

5111,67

ES5310035

LIC
LIC
LIC

2234,43
732,62
141,83

ES5310036
ES5310068
ES5310069

LIC
LIC
LIC

1004,59
40,10
160,92

ES5310070
ES5310071
ES5310072

LIC

1353,49

ES5310073

LIC
LIC
ZEPA
ZEPA

1058,40
346,40
1970,10
2163,54

ES5310074
ES5310075
ES0000443
ES0000230

e) ANEI
La llei 1/1991 (LEN) d'àmbit autonòmic, defineix i consolida les diferents figures de protecció
territorial autonòmiques, entre d’altres els ANEIS. Aquesta llei defineix 19 ANEIS a Menorca
però la Llei 7/1992 modifica els límits d'algunes ANEI i n'elimina d'altres, quedant a Menorca
les 17 actuals.
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Taula 7. Àrees Naturals d’Especial Interès a Menorca. Elaboració pròpia. Font: visor
cartogràfic IDE Menorca.
CODI
DENOMINACIÓ
SUPERFÍCIE (HA)
Me-1
Costa nord de Ciutadella
647
Me-2
La Vall
3.125
Me-3
Dels Alocs a Fornells
2.028
La Mola i S'Albufera de
Me-4
1.515
Fornells
Me-5
Bellavista
86
Me-6
D’Addaia a s’Albufera
1.778
Me-7
S’Albufera des Grau
1.800
Me-8
De s’Albufera a la Mola
2.105
Cala Sant Esteve – Caló
Me-9
322
d’en Rafalet
Me-11
De Biniparratx a Llucalari
1.786
Son Bou i Barranc de sa
Me-12
1.453
Vall
Me-13
De Binigaus a Cala Mitjana 1.790
Me-14
Costa sud de Ciutadella
1.164
Me-15
Son Olivaret
168
Me-17
Santa Àgueda – S’Enclusa 2.970
Me-18
El Toro
630
Me-19
Penyes d’Egipte
2.330
La seva superfície se suma a l’ANEI
Illots
més proper

Figura 22. Àrees Naturals d’Especial Interès a Menorca. Elaboració pròpia. Font: visor
cartogràfic IDE Menorca.
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f) Parc natural de s’Albufera des Grau
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El Parc Natural de s'Albufera des Grau està format per l'albufera des Grau, l'illa d'en Colom i
el cap de Favàritx. És l’única zona protegida de l’illa inclosa en la Llei 5/2005, de 26 de
maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), a més de ser la
zona nucli de la reserva de biosfera. El parc compta amb una gran diversitat d'ambients,
com zones humides, terrenys agrícoles i ramaders, boscos, penya-segats, platges i illots a
zones marines. Té una superfície total de 5.066,95 ha (1.735,50 hectàrees marines i
3.331,46 hectàrees terrestres) i està situat a l’est de l’illa, dins el terme municipal de Maó.

Figura 23. Mapa del Parc Natural de s’Albufera des Grau. Font: Espais Naturals
Protegits. Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Govern de les Illes
Balears
g) Reserva marina del nord de Menorca
A Menorca hi ha una reserva marina, la del nord de Menorca. És una de les vuit reserves
marines existents a les Illes Balears.
Es va crear l’any 1999 (BOIB núm. 81, de 24 de juny) en el marc de la política de gestió
pesquera de la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears. La reserva
comprèn 5.119 ha marines i està situada al nord de l’illa, entre la badia de Fornells i el cap
Gros.
La reserva està dividida en tres zones amb diferents nivells de protecció:
- La zona A, de reserva integral o de protecció màxima, és entre cala Barril i el Pla de Mar.
En aquesta zona està totalment prohibit realitzar cap activitat extractiva ni ancorar sobre les
praderies de fanerògames marines.
- La zona B comprèn tota la part sud de la badia de Fornells fins a la punta de ses Salines i
s'hi autoritza la pesca professional d’arts menors a l’hivern.
- La zona C o la resta de la reserva. S'hi permet la pesca professional i el busseig esportiu
amb autorització de la Direcció General de Medi Rural i Marí, i la pesca recreativa, subjecta
a la regulació vigent.
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Figura 24. Zonificació de la reserva marina del nord de Menorca. Font: Direcció
General de Pesca i Medi Marí. Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
Govern de les Illes Balears
A tota la reserva estan prohibides la pesca d’arrossegament, la d’encerclament, la de
palangre i la submarina, i també la captura de peixos i d’invertebrats les poblacions dels
quals actualment estiguin amenaçades. Entre aquestes espècies cal esmentar els peixos
Squatina spp., Scyliorhinus stellaris, Mustelus spp., Dasyatis spp., Hippocampus spp.,
Nerophis spp. i Syngnathus spp., i els invertebrats Maja squinado, Scyllarides latus,
Charonia rubicunda, Astraea rugosa i Octopus macropus.
La reserva és gestionada per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i el Consell
Insular de Menorca s’encarrega del servei de vigilància, que realitza el registre de les
activitats que es duen a terme dins la reserva i informa el públic sobre la regulació de la
reserva, controlant que la normativa es compleixi, entre altres tasques.
h) Medi Forestal
Menorca és un territori força boscós, ja que gairebé la meitat de l’illa està coberta per
superfície forestal i hi són ben representades les principals comunitats de forests del clima
mediterrani. Les comunitats més comunes són els ullastrars, els pinars i els alzinars, encara
que la majoria de vegades es troben formant masses mixtes. Cal destacar la rellevància que
tenen dins el paisatge forestal menorquí les zones arbustives i de marines baixes de litoral.
Els boscos són, doncs, un element definitori del paisatge de l’illa i tenen importància
ecològica, però l’activitat econòmica directament vinculada al seu aprofitament actualment
és molt petita, malgrat haver estat fortament explotats (carbó, forns de calç, construcció,
etc.) fins als anys seixanta, quan hi va haver un abandó sobtat per l’entrada dels
combustibles fòssils.
h.1. Impactes negatius del canvi climàtic sobre les masses forestals de Menorca
D’acord amb el document Gestió forestal sostenible a Menorca en un context de canvi
climàtic – Informe divulgatiu final13, de juny de 2015, els impactes que patiran els boscos fruit
del canvi climàtic estan relacionats, sobretot, amb la disminució de la disponibilitat hídrica a

13

Informe divulgatiu final. Projecte LIFE+boscos (LIFE+07ENV/E/000824).
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causa de l’augment de temperatures. Alguns dels impactes del canvi climàtic damunt els
boscos seran:
- Variacions en el creixement i la producció dels boscos.
- Disminució de l’efecte fixador de carboni (mitigador del canvi climàtic).
- Augment del risc d’incendis forestals.
- Desplaçament o extinció d’algunes espècies.
- Desajust entre la floració d’algunes espècies i els seus pol·linitzadors.
- Augment d’algunes plagues i malalties forestals, etc.

Figura 25. Superfície forestal arbrada, no arbrada i superfície no forestal. Font: Gestió
forestal sostenible a Menorca en un context de canvi climàtic – Informe divulgatiu
final. Projecte LIFE+boscos (LIFE+07ENV/E/000824).
h.2. Risc d’incendis
Pel que fa al risc d’incendis, a la següent figura s’hi pot consultar la cartografia de les zones
amb risc d’incendi de Menorca segons el Pla Territorial Insular (PTI), creada el 2003, i que
publica l’IDE Menorca.
Pel que fa a la superfície total afectada per incendis a Menorca, aquesta experimenta una
davallada molt important des del 1970, principalment degut al fet que al llarg de les darreres
dècades s’ha anat millorant molt el sistema de control d’incendis forestals, des de les
primeres fases de detecció, gràcies a una bona vigilància, fins a l’eficiència en l’extinció, que
evita que petits conats es converteixin en grans incendis.
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Figura 26. Zones amb risc d’incendi de Menorca segons el Pla Territorial Insular (PTI).
Font: IDE Menorca.

Figura 27. Superfície forestal total afectada per incendis a Menorca amb línia de
tendència 1970-2016 (ha). Font: OBSAM.
3.2.5. Energia
L’illa de Menorca es caracteritza energèticament per una forta dependència dels
combustibles fòssils, del voltant del 99%, i una escassa contribució de les energies
renovables (1%).
Analitzant l’evolució del consum d’energia final a Menorca es poden distingir tres etapes:
- 1990-2005: augment continu del consum d’energia a causa del fort creixement econòmic
experimentat durant aquests anys. Es passa de consumir 85.462,4 TEP anuals als més de
147.000 TEP el 2005 (augment de més del 70%).
- 2006-2013: disminució del consum d’energia final (més de 30.000 TEP) del voltant del 20%
a causa principalment de la crisi econòmica.
- 2014-2015: durant aquests anys s’observa un augment en el consum d’energia a l’illa (més
de 7.500 TEP), especialment de combustibles fòssils.
- 2016: s’observa una lleugera disminució del consum d’energia.
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Figura 28. Evolució del consum final d’energia a Menorca 1990-2016. Elaboració
pròpia. Font: Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM).
L’energia final consumida a Menorca està dominada pels combustibles fòssils. La
combinació energètica final per al 2016 és la següent:
- 62,4% de combustibles líquids (benzina, gasoil i combustible d’aviació).
- 31,8% d’energia elèctrica generada a partir de combustibles fòssils.
- 4,0% de gasos liquats (propà i butà).
- 1,6% d'electricitat generada a partir de fons renovables (eòlica i solar).
- 0,3% de biomassa (calculada a partir del nombre de tones de llenya extretes autoritzades
pel Govern balear).

Figura 29. Consum final d’energia a Menorca 2016. Elaboració pròpia. Font:
Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM)
El consum final elèctric per sectors mostra que el 45% de l’energia es consumeix a les llars,
el 37% a comerços i serveis, l’11% a l’Administració i serveis públics, el 5% a la indústria i,
finalment, el 2% al sector primari.
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Figura 30. Consum elèctric per sector 2013. Elaboració pròpia. Font: Observatori
Socioambiental de Menorca (OBSAM)
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Les instal·lacions de generació d’energia elèctrica a Menorca són:
- Central tèrmica de Maó. La central consta de tres grups de 15,8 MW, amb motors dièsel
que utilitzen fuel com a combustible habitual (gasoil C en algunes arrencades), i de dues
turbines de gas de 37,5 i 38,5 MW de potència nominal, que usen com a combustible gasoil.
La potència total instal·lada és de 123,4 MW i la central pertany al sistema elèctric Mallorca/
Menorca. Les dues illes estan interconnectades mitjançant un enllaç submarí, formant un
únic sistema elèctric.
- Parc eòlic de Milà. El parc eòlic està format per quatre aerogeneradors amb una potència
unitària de 800 kW, que suposa una potència total instal·lada de 3.200 kW.
- Dos parcs fotovoltaics (Son Salomó i Binissafullet). El parc de Son Salomó està situat a
Ciutadella i és un parc de 3MW. Té 15.000 plaques solars. El parc de Binissafullet té una
potència d'1,3 MW i està situat al municipi de Sant Lluís.
3.2.6. Clima
El règim termomètric de l’illa és molt marítim, molt suavitzat per l’efecte moderador de la
mar. La temperatura mitjana anual és molt suau, entorn dels 17 ºC i tant l’oscil·lació tèrmica
anual com la diària són baixes. L’oscil·lació tèrmica diària (la diferència entre la màxima i la
mínima mitjanes diàries) és d’uns 7 ºC a l’hivern i d’uns 9 ºC a l’estiu. La diferència entre la
temperatura mitjana del mes més càlid i el mes més fred, és a dir, l’oscil·lació tèrmica anual,
és de 15 graus. Així, l’estacionalitat de Menorca, tot i que és clara, resulta moderada si es té
en compte la latitud. Els hiverns són freds però suaus i els estius no són exageradament
calorosos. Normalment a l’estiu se sol arribar als 29-30 ºC de dia i a la nit no es baixa de 20
ºC. A l’hivern se sol arribar als 14 ºC i de nit es baixa fins a 6 o 7 ºC. Tot i així es donen
episodis extrems quan hi ha invasions d’aire polar provinents del vent de tramuntana amb
temperatures diàries mitjanes de 5 o 6 ºC. Altres fenòmens extrems freqüents a la
Mediterrània són les onades de calor, provocades per l’entrada d’aire subtropical de
procedència sahariana, que poden elevar les temperatures a l’illa fins als 35 ºC.
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Figura 31. Temperatura mensual mitjana (estació Aeroport de Menorca) període 19852015. Elaboració pròpia. Font: Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM)
Les precipitacions mitjanes anuals oscil·len entre els 600 i 500 mm generalment i es
concentren principalment a la tardor amb un marcat caràcter torrencial. El mes més sec
correspon al juliol, amb valors al voltant dels 5-6 mm mensuals. El mes de precipitació
màxima correspon al novembre, amb valors sobre els 100-110 mm anuals. Tot i açò, les
pluges són força irregulars i s’observen diferències marcades d’un any a un altre.

Figura 32. Precipitació mensual mitjana període 1985-2014. Elaboració pròpia. Font:
Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM).

Figura 33. Precipitació total anual 1975-2014. Elaboració pròpia. Font: Observatori
Socioambiental de Menorca (OBSAM).
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Figura 34. Mapa climàtic de la precipitació acumulada anual. El mapa s'ha elaborat a
partir de la interpolació de les dades de pluviometria de vint i cinc estacions
meteorològiques de Menorca entre els anys 1950-2008. Font: visor cartogràfic IDE
Menorca.
Un altre aspecte característic del clima de l’illa és el vent de tramuntana. Aquest vent de
direcció nord és el predominant a l’illa, especialment en els mesos d’hivern. D’abril a juliol
augmenten els vents de component sud, tot i que és normal experimentar dies de
tramuntanada també en aquests mesos.

Figura 35. Rosa de velocitat mitjana del vent a la boia de Maó període 1993-2015. Font:
Ports de l’Estat.
3.2.7. Geologia
Menorca està formada per una gran varietat de roques de diferents edats. El punt de partida
del seu origen se situa en el Paleozoic, concretament fa uns 410 milions d'anys, i és aquí on
va començar la gènesi dels materials més primitius de l'illa.
La distribució geològica de Menorca és prou característica. L'illa està separada per una gran
falla en dues grans unitats geològiques per una línia pràcticament recta que va des del Port
de Maó fins a Cala Morell. La part més antiga correspon a la zona Nord, on podem trobar un
mosaic de materials de diferent color, edat i composició. Es tracta d'una regió formada per
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materials del Paleozoic i el Mesozoic, amb un relleu relativament accentuat de petits turons i
valls amples i poc fondes. Aquesta zona s'anomena regió de Tramuntana. Per contra, la part
Sud, anomenada regió de Migjorn, és una zona formada en exclusiva per materials del
Miocè i el Quaternari (Cenozoic), amb aparentment poc relleu, d'una coloració i composició
molt més homogènia i amb gran nombre de barrancs.
Aquesta distribució en dues regions diferenciades també té el seu reflex en dues
composicions de roques: al Nord dominen les silícies, encara que també n'hi ha de
carbonatades, i al Sud pràcticament són totes carbonatades.
Aquesta composició confereix a l'illa unes característiques hidrogeològiques particulars. Els
terrenys superficials del Sud són permeables i l'aigua s'escola en profunditat fins que troba
terrenys impermeables.

Figura 36. Unitats i materials geològics a Menorca. Elaboració pròpia. Font: IDE
Menorca.
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3.3. SITUACIÓ ACTUAL DE L’ESTAT AMBIENTAL DE L’ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS
DE MILÀ
El Programa de mesures i vigilància ambiental (endavant PMVA) proposat pel Consell
Insular de Menorca el 2007 contemplava les mesures de control per a tota l’Àrea de gestió
de residus de Milà i no es concretaven mesures específiques per a cada instal·lació.
Aquest programa preveia el control de les aigües subterrànies, lixiviats, emissions a
l'atmosfera, immissions (estació mòbil a zones habitades properes), renou, olors, sols, sòls,
controls topogràfics, control de plagues, control de productes (compost).
Amb el pas del temps els requeriments de vigilància ambiental s'han anat incrementant amb
les exigències que emanen de les diverses autoritzacions de les instal·lacions de l'Àrea de
Gestió de Residus de Milà.
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Amb l'objectiu de fer una aproximació a la situació ambiental de l'Àrea de gestió de residus
de Milà, en aquest apartat es recullen les conclusions dels diferents estudis portats a terme,
exigits per les corresponents autoritzacions.
Per tal de facilitar la comprensió de l’apartat, aquest s’estructura en funció de diferents
vectors ambientals.
3.3.1. Aigües subterrànies
Respecte a l'estat de les aigües subterrànies de l'Àrea, a part de les analítiques periòdiques
que es realitzen en diferents punts de l'Àrea, s'han portat a terme diferents estudis dels
quals es recullen les seves conclusions més significatives. Els documents són els següents:
l'informe base del sòl de data 31.03.2016 elaborat per l'empresa OYMO, obras y montajes
SL, complementat per l'informe base del sòl de desembre de 2017 de l'empresa Litoclean SL
i l'Estudi de les condicions hidrogeològiques de l'àmbit de la cel·la III d'octubre de 2016.
a) Aigües subterrànies segons l'IBS de 31.03.2016
L’àrea sobre la qual s’asseu l’activitat es caracteritza per tenir una capa de sòls centimètrica,
inexistent en els punts elevats o subjectes a erosió, i decimètrica als tàlvegs. Sota aquests
sòls es troba una capa de potència mètrica de roca amb un alt grau d'alteració.
Presumiblement aquesta fracturació es reduirà paulatinament amb la fondària.
L’aigua de pluja que s’infiltra a través dels sòls, forma un aqüífer a la roca fracturada damunt
sòcol rocós no alterat. Per tant, la topografia de l'emplaçament condiciona completament els
fluxos d’aigua subterrània i per tant les direccions d'extensió de la potencial contaminació.
Es pressuposa que les direccions d’extensió de la contaminació seran especialment direcció
sud, pels lixiviats provinents de MILÀ II i ampliació de MILÀ II i direcció nord pels provinents
de MILÀ I. Quant a la contaminació detectada al PZ2, no es té informació necessària per a
determinar el seu origen, ni tampoc quina seria la direcció d'extensió. El nivell d’aigua al PZ2
és més baix que la cota de terreny de la capçalera de MILÀ I i de MILÀ II, per la qual cosa
no es pot descartar cap dels orígens.
Hi ha evidències documentals de presència de lixiviats que poden arribar a afectar a les
aigües subterrànies en diversos punts al peu del talús de MILÀ II. Hi ha evidències
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analítiques d'afecció a les aigües sota les cel·les III i E de l'ampliació de MILÀ II. No hi ha
dades suficients per a determinar si l’origen d’aquests són els residus dipositats a MILÀ II, o
a les cel·les esmentades.
Les analítiques disponibles dels punts de controls d’aigua subterrània (PZ1, PZ2, PZ4 I PZ5)
en la campanya efectuada a desembre de 2015 no es detecten concentracions per sobre
dels valors d'intervenció de la normativa de referència (normativa holandesa), alguns valors
si superen els valors objectiu de la citada normativa. Si s’han detectat a aquests punts,
valors de conductivitat, cations, sals dissoltes i metalls indicatius d'una afecció per lixiviats.
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Es pot afirmar que l'activitat ha provocat una alteració de la qualitat de l'aigua subterrània
segons allò que indica al RD 1481/2001 de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació
de residus mediant depòsit en abocador i en el que es defineix “deberá considerarse que se
han producido los efectos medioambientales negativos y significativos a que se refieren los
artículos 13 y 14 del presente Real Decreto cuando el análisis de la muestra de agua
subterránea muestre un cambio significativo en la calidad del agua”.
Quant a l’article 103 del “Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Illes
Balears”, aprovat pel Real Decreto 701/2015, de 17 de juliol, en aquest s’indica que l’objectiu
general de qualitat és aconseguir el bon estat químic i la no disminució de la qualitat actual,
segons el que es disposa en el Reial Decret 1514/2009, de 2 d’octubre, que regula la
protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament. Per tant
caldria establir dades de l’evolució de la qualitat de l'aqüífer afectat.
Finalment, segons la informació disponible, les direccions d’extensió de la contaminació
vindran donades per la topografia, i la descàrrega de l'aqüífer es donarà als rierols que,
partint de les instal·lacions, desemboquen al Macar de Binillautí pel nord i a la cala de Sa
Rinconada pel sud.
b) Aigües subterrànies segons l'IBS desembre de 2017
En aquest estudi es plasma el resultat de la investigació realitzada al subsòl de la zona de
planta.
El nivell d'aigua subterrània es troba entre 1,5 i 10,5 metres en l'emplaçament estudiat.
Dels resultats obtinguts en les aigües subterrànies, únicament pot destacar-se la presència
de metalls, encara que en concentracions dins del rang de les aigües subterrànies, sempre
per sota dels Valors d'Intervenció de la Normativa Holandesa. Els valors de DQO obtinguts
es troben entre 11 i 19 mg/l.
c) Aigües subterrànies segons l'estudi de les condicions hidrogeològiques de l'àmbit
de la cel·la III d'octubre 2016
De forma general el model hidrogeològic conceptual correspon a un sistema aqüífer de
baixa permeabilitat en el qual la infiltració d'aigua de pluja es produeix a les zones de
capçalera de les conques (àrees de recàrrega), una vegada que aconsegueix la zona
saturada, es desplaça cap a les zones topogràficament més baixes (àrees de descàrrega)
que corresponen amb el fons del llit dels rierols.
De la piezometria es conclou que existeix una superfície piezomètrica contínua que ve
condicionada per la topografia del terreny. Amb les dades disponibles no s'evidencia cap
anomalia, que pugui atribuir-se a alguna acumulació de lixiviats sota l'abocador de Milà II.
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El segellament de Milà II reduirà, substancialment, l'actual àrea de recàrrega, afavorint
l'abatiment del nivell piezomètric a les àrees de descàrrega (punt baix de la cel·la III i bassa
de lixiviats).
En la situació actual, no es preveu que el nivell d'aigües subterrànies entri en contacte amb
els residus dipositats en Milà II.
El flux de l'aigua subterrània es distribueix en diferents direccions, segons els pendents
topogràfics. Aquest fet condiciona que les aigües de solament alguns dels piezòmetres de
control procedeixin del subsòl de l'abocador, com són el PZ6, PZ7 i PZ8, així com en els
punts de control sota la impermeabilització de la cel·la E i cel·la III.
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Els punts amb major afecció a la qualitat de les aigües subterrànies són el PZ6, PZ7 i PZ8,
així com els punts de mostreig sota la impermeabilització de la cel·la E i en especial, sota la
cel·la III. Indicar que el PZ6 probablement es pot veure afectat en major mesura per Milà II,
ja que es troba aigües sota aquest i aigües a dalt del flux subterrani de Cel·la III, si ben molt
proper a aquest. Per contra els PZ2, PZ3, PZ4, PZ5 les seves aigües no discorren pel
subsòl de l'abocador, per la qual cosa no presenten afecció.
La transmisivitat del subsòl de l'abocador es troba entre 1·10-3 m2/s i 5·10-7 m2/s, per la
qual cosa es considera de baixa permeabilitat, si bé la roca presenta discontinuïtats que
poden actuar com a vies preferents de dispersió de la contaminació potencial.
La conductivitat no pot considerar-se, per si mateix, un indicador suficient per establir el grau
d'afecció de contaminants en l'aigua subterrània. Així, els piezòmetres de control PZ2, PZ3 i
PZ4, situats fora de l'àmbit hidrogeològic de Milà I i II, presenten aigües amb valors de
conductivitat fins i tot més elevats que les aigües subterrànies analitzades en els pous PZ6,
PZ7 i PZ8, situades aigües a baix de Milà II, i l'afecció de les quals ha quedat evidenciada.
3.3.2. Aigües superficials
Respecte a l'estat de les aigües superficials de l'Àrea, a part de les analítiques periòdiques
que es realitzen en diferents punts de l'Àrea, s'han portat a terme diferents estudis de què es
recullen les seves conclusions més significatives. Els documents són els següents: l'informe
base del sòl de data 31.03.2016 elaborat per l'empresa OYMO, obras y montajes SL i
l'informe de blanc ambiental de l'empresa TÜV Rheinland Ibérica ICT SA de data 1.03.2016.
a) Aigües superficials segons l'IBS de 31.03.2016
Els resultats analítics disponibles semblen indicar una modificació de la qualitat de l'aigua als
punts on s’han pres les mostres, en concreta al rierol sud. Aquest es veuria en principi
afectat pel ReialDecret 817/2015, d’11 de setembre, pel que s’estableixen els criteris de
seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental.
Romandria per determinar quin és l’origen d’aquesta afecció, ja que en principi podria ser
deguda a una deficient gestió de les aigües pluvials contaminades per lixiviats o tindre el seu
origen en els lixiviats infiltrats al subsòl.
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b) Aigües superficials segons l'informe de blanc ambiental de 1.03.2016
Per a la realització de la presa de mostres es van escollir dos punts, aigües avall i aigües
amunt de la torrentera que discorre lateralment al perímetre sud de l’Àrea de Gestió de
Residus des Milà.
Revisades les analítiques aportades, s’observa en primer lloc que al punt aigües amunt els
valors de conductivitat mesurats són elevats. Segons PIMELAB podria ser pel llaurat dels
terrenys agrícoles de l’entorn, si bé no es pot establir amb certesa l’origen dels alts valors de
conductivitat detectats.
Aigües avall destaca la presència de traces de metalls pesants, COT, augment dels valors
de conductivitat mesurats respecte al punt “aigües amunt” així com del pH. Es pressuposa
per tant una afecció per les instal·lacions de l’Àrea de Gestió de Residus des Milà com a font
contaminant que afectaria el nivell de les aigües superficials.

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2019-EE8CF207-EF78-4331-A281-A9CBD28305BC 04/04/2019 7:52:10 Pag.:49/204
Consell Insular de Menorca-07999- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/cime/validardoc.aspx

3.3.3. Lixiviats
Respecte dels lixiviats generats, a part de les analítiques periòdiques que es realitzen en
diferents punts de l'Àrea, s'han portat a terme diferents estudis d'entre els quals es destaca
la proposta d'adequació del tractament dels lixiviats de Milà, elaborat pel Centre de
competències de Medi Ambient de Ferrovial en data març de 2018. Les conclusions més
significatives són les següents:
En general tots els fluxos de lixiviats són poc biodegradables. Únicament el lixiviat de la
Cel·la III és el que presenta una biodegradabilitat, mesurada com a rati DQO/DBO, més alta.
No obstant això, actualment solament representa el 9% del cabdal del total tractat. Així que
durant diversos anys poc podrà influir a augmentar la biodregadabilitat del conjunt.
Comparant els diferents tractaments avaluats obtenim que la línia de tractament més
simplificada amb la qual s'aconsegueix el compliment de tots els paràmetres, a excepció de
la DQO, seria un sistema biològic amb membrana d'ultrafiltració (BRM) més un sistema físicquímic per a la floculació-coagulació.
El principal avantatge del tractament mitjançant reactor biològic de membranes amb
ultrafiltració és que el BRM és l'únic dels tractaments aquí presentats d'eliminació, la resta
són tractaments de concentració, amb el que la contaminació no s'elimina, sinó que passa a
la fracció que s'anomena concentrat. La resta de tractaments, inclòs l'osmosis inversa i
l'evaporació, implica la generació de concentrat amb els mateixos compostos que el lixiviat
inicial, però continguts en un menor volum, ja que són tractaments de concentració, per
membranes o per evaporació, però en cap cas disminueixen la càrrega de cap compost.
3.3.4. Emissions a l’atmosfera
Respecte de les emissions a l'atmosfera, a part de les analítiques periòdiques que es
realitzen en diferents punts de l'Àrea, s'han portat a terme diferents estudis dels quals es
recullen les seves conclusions més significatives. Els documents són els següents: l'informe
de blanc ambiental de l'empresa TÜV Rheinland Ibérica ICT SA de data 1.03.2016 i el
projecte constructiu de la desgasificació de l’abocador de Milà II de l'empresa UTE Es Milà
de data gener de 2018.
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a) Atmosfera segons l'informe de blanc ambiental de 1.03.2016
En referencia al forn incinerador, el qual és objecte de revisions periòdiques pel que fa a les
emissions a l'atmosfera l'informe emet conformitat respecte dels diferents paràmetres
contaminants avaluats pels diferents límits d'emissions recollits a la Resolució de data
19.08.2011.
b) Atmosfera segons projecte constructiu de la desgasificació de Milà II de gener de
2018
En el marc d'aquest projecte de segellament de l'abocador de Milà II es va estimar el cabal
total del conjunt d’emissions de biogàs, pel qual s’han sumat els cabals corresponents a les
emissions difoses, les emissions mesurades en els punts singulars (com escletxes,
anulars, ...) i les emissions dels pous. Totes aquestes mesures han estat realitzades abans
d’estendre la capa de regularització prevista al segellament.
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Per tant, sumant els resultats anteriors, s’obté que el cabal del conjunt d’emissions l’agost
2017 era d’uns 225 Nm3 biogàs 50% CH4/hora.
3.3.5. Immissions a l’atmosfera
Respecte de les immissions a l'atmosfera s'han portat a terme les campanyes corresponents
per al seu control. Conforme l'informe d'assaig d'aire ambient de 25.01.2018 de l'empresa
SGS Tecnos SAU, es conclou que d'acord amb els resultats obtinguts de la inspecció de
qualitat de l'aire (5 mostres en 3 punts), es compleix amb la normativa d'aplicació.
3.3.6. Renou
Respecte al renou de l'Àrea s'han portat a terme diferents estudis del qual es recullen les
seves conclusions més significatives. Els documents són els següents: Els documents són
els següents: informe de blanc ambiental de l'empresa TÜV Rheinland Ibérica ICT SA de
data 1.03.2016 i l'estudi de contaminació acústica realitzada a les instal·lacions de Milà
portat a terme per l'ECA Bureau Veritas en data 15.09.2017.
a) Renou segons l'informe de blanc ambiental de 1.03.2016
D'acord amb els valors obtinguts a l'informe, no s'identifica cap problemàtica relativa a
emissions de renous per part de l'activitat.
b) Renou segons l'estudi de contaminació acústica de 15.09.2017
Les mesures de renou es van realitzar a 5 punts per concloure que els nivells de renou en
període de dia i tard compleix amb els límits definits en el Real Decret 1367/2007, de 19
d'octubre, pel que es desenvolupa la llei 37/2003, de 17 de novembre, de renou, mentre que
el període de nit en 4 punts compleix els límits definits, però en el punt de mesura 5, proper
a la planta depuradora, el resultat obtingut es troba en el marge de la incertesa calculada al
laboratori, pel que el resultat és indeterminat. D'aquesta manera, sense tenir en compte la
incertesa de mesura, els valors obtinguts no superen el límit legal establert.
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3.3.7. Sòls
Respecte a l'estat dels sòls de l'Àrea, es recullen les conclusions més rellevants generades
en tres documents: l'informe base del sòl de data 31.03.2016 elaborat per l'empresa OYMO,
obras y montajes SL, complementat per l'informe base del sòl de desembre de 2017 de
l'empresa Litoclean SL i l'informe d'Investigació exploratòria de l'Àrea de Gestió de Milà de
Iproma de 13.03.2017.
a) Sòls segons l'IBS de 31.03.2016
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La potència dels sòls és centimètrica en la major part de l’emplaçament. No es té informació
de les característiques geològiques de la zona no saturada per sota dels sòls, però s’espera
que sigui formada per roca fracturada. La seva potència als punts on hi ha piezòmetres és
d’entre 0 i 8 metres.
Quant a la qualitat química, s’ha detectat la presència de metalls per sobre dels nivells de
referència en alguna mostra superficial, a la llera d’un rierol que rep les aigües d’escorrentia
de la planta de compostatge. No s’han pres mostres en profunditat en cap dels punts
mostrejats. No s’han detectat PCB a cap de les mostres. No hi ha dades de la presència
d’altres substàncies com hidrocarburs lineals, aromàtics, policíclics, etc.
Hi ha evidències de la migració de gasos (CH4, CO2 ...) des del vas de MILÀ II. Algunes
d’aquestes rutes de migració connecten directament amb l’atmosfera, però altres fan que
s’acumulin gasos sota les zones pavimentades de la zona de tractament i equips auxiliars,
formada presumiblement per rebliments, com és el cas del sondeig S4 perforat a gener de
2015 en la zona d’edificis auxiliars, per la realització d’un informe geològic. L’acumulació de
gas d’abocador a sota dels paviments pot suposar seriosos riscos per la salut dels
treballadors, ja que es podrien produir migracions cap a espais tancats, originant atmosferes
deficients en oxigen e inclòs explosives.
b) Sòls segons l'IBS desembre de 2017
El subsòl de la zona d'estudi es troba format per dues unitats principals: una primera unitat
de farcit, seguida del substrat rocós format per areniscas carbonatades d'origen turbidític.
De les determinacions analítiques realitzades en les mostres de sòl preses únicament
destaca la presència d’hidrocarburs totals de petroli (TPH) prop de la planta de compostatge,
amb concentracions que en algun cas superen el nivell de referència establert pel RD
9/2005 a partir del com es requereix la realització d'una anàlisi quantitativa de risc.
En el marc de l'establert pel Reial decret 9/2005, s'ha elaborat una anàlisi quantitativa de
riscos estudiant escenaris associats a l'activitat industrial i a potencials obres de
condicionament d'aquestes terres. A partir del mateix es conclou que les concentracions de
compostos nocius registrats en el subsòl dels terrenys de les instal·lacions garanteixen una
situació de risc admissible per a la salut humana per als escenaris valorats. Per tal motiu, no
es requereix l'adopció d'accions correctives sobre la qualitat del subsòl amb la finalitat de
reduir el contingut de substàncies contaminants registrades en el mateix, o la implementació
de mesures de mitigació o control institucional.
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c) Sòls segons la investigació exploratòria de l'Àrea de Gestió de Milà de Iproma de
13.03.2017
La investigació parteix de cinc punts de mostreig determinants per l'autorització ambiental
integrada.
Respecte dels metalls pesants, en totes les mostres analitzades hi ha hagut algú metall que
superava el valor NrA, el qual acota superiorment l'interval de variabilitat natural dels valors
de fons. No obstant això, cap de les mostres supera el NrB per a ús industrial, que
representa la concentració màxima de substàncies orgàniques e inorgàniques considerades
com a contaminants.
La resta de paràmetres analitzats presenten concentracions per sota dels valors límit
establerts per la legislació de referència, i inclòs per sota del límit de quantificació del
laboratori.
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3.4. SITUACIÓ ACTUAL DE LA GESTIÓ DE RESIDUS A MENORCA
Tot seguit es transcriuen, a tall de resum, les principals conclusions que s’exposen en el Pla
de Prevenció i Gestió que figura a l’annex I de la memòria justificativa del Pla Director
Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de Menorca 2019-2025, relatives a
l’anàlisi de l’evolució de les quantitats recollides per fracció de residus i de les vies de gestió
actualment vigents, així com les millores que es poden introduir en el nou període de
planificació.
El detall concret per cada fracció de residus, ja sigui en termes de definició, marc normatiu
específic, gràfiques d’evolució de quantitats recollides, vies de gestió, etc., es poden a
l’esmentat annex I de la memòria justificativa del Pla.
3.4.1. Resta
- Durant el període 2007-2013 ha disminuït la quantitat de fracció Resta recollida a causa
d’una baixada del nivell de consum dels habitants i de les activitats econòmiques de l’illa.
Tanmateix, a partir del 2014, fruit de la reactivació econòmica, la quantitat de residus de
resta recollits tornen a augmentar.
- La fracció Resta representa el 61,3% del total de residus generats a Menorca (2016). Del
total de la resta recollida, el 2015 se’n destinaren a abocador un 73,4%, mentre que
pràcticament tota l’altra part es va bioestabilitzar. El bioestabilitzat final es destinà a la
recuperació de talussos al mateix abocador.
- Segons la caracterització de la fracció resta recollida a Menorca, aquesta conté un 85% de
materials potencialment recuperables.
- A Menorca la fracció Resta es recull bàsicament amb contenidors de superfície de càrrega
posterior, excepte a Ciutadella, amb presència de contenidors de càrrega lateral. Alguns
municipis disposen de contenidors soterrats que conviuen amb els de superfície. En alguns
carrers estrets de certs municipis, com Es Castell i Alaior, la fracció resta es recull porta a
porta, model aquest que conviu amb el de contenidors de superfície a la resta de carrers.
- El tractament dels residus de la fracció Resta es realitza a les plantes de tractament
mecànic-biològic i a l’abocador controlat de residus no perillosos de Milà II. El contracte per
a la gestió d’aquestes instal·lacions, signat el 2015, té una durada de 25 anys, amb la qual
cosa durant aquest període es preveu que les instal·lacions estiguin operatives.
- El projecte de millora de la planta de tractament mecànic-biològic permetrà obtenir material
bioestabilitzat, compost, materials reciclables i combustible derivat de residus (CDR), de tal
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manera que es preveu reduir el percentatge de rebuig destinat a abocador a menys d'un
50% del total d'entrades a planta.
3.4.2. Paper i cartó
- La quantitat de paper i cartó recollit selectivament a Menorca no ha augmentat en tota la
sèrie temporal analitzada, des del 2000 fins al 2016.
- El 2016 es recollí selectivament el 48% dels residus de paper i cartó generats a Menorca.
- El paper i cartó es recull amb contenidors de càrrega superior. El servei de recollida es
porta a terme mitjançant gestió indirecta.
- El paper i cartó recollit es destina a la Planta de preparació per al reciclatge de recollida
selectiva ubicada a l’Àrea de Gestió de Residus de Milà (Maó), lloc des del qual es prepara
per al seu posterior enviament a recicladors de fora de l’illa. L’esmentada planta es preveu
que se sotmeti a un projecte de millora ja aprovat el qual permetrà millorar-ne les
prestacions en el futur immediat. El contracte per a la gestió d’aquesta instal·lació, signat el
2015, té una durada de 25 anys, amb la qual cosa durant aquest període es preveu que la
planta estigui operativa.
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3.4.3. Envasos lleugers
- La quantitat d’envasos lleugers recollida selectivament a Menorca està estancada i s’ha
estabilitzat, el 2016, al voltant dels valors que s’assoliren el 2010.
- El 2016 es recollí el 24% dels envasos lleugers generats a Menorca, la qual cosa indica
que el potencial de millora en la recollida d’aquesta fracció és elevat.
- Els envasos lleugers es recullen amb contenidors de càrrega superior. El servei de
recollida es porta a terme mitjançant gestió indirecta.
- Els envasos lleugers recollits es destinen a la Planta de preparació per al reciclatge de
recollida selectiva ubicada a l’Àrea de Gestió de Residus de Milà (Maó), lloc des del qual es
preparen per al seu posterior enviament a recicladors de fora de l’illa. L’esmentada planta se
sotmetrà a un projecte de millora ja aprovat el qual permetrà millorar-ne les prestacions en el
futur immediat. El contracte per a la gestió d’aquesta instal·lació, signat el 2015, té una
durada de 25 anys, amb la qual cosa durant aquest període es preveu que la planta estigui
operativa.
3.4.4. Vidre
- La quantitat de vidre recollit selectivament a Menorca ha seguit una tendència suau a l’alça
des del 2000 fins a l’actualitat.
- El 2016 es recollí el 75,34% del vidre generat a Menorca, la qual cosa indica que el
potencial de millora en la recollida d’aquesta fracció és escàs.
- Els residus de vidre es recullen amb contenidors de càrrega superior. El servei de recollida
es porta a terme mitjançant gestió indirecta.
- El vidre recollit es destina a la Planta de preparació per al reciclatge de recollida selectiva
ubicada a l’Àrea de Gestió de Residus de Milà (Maó), lloc des del qual es prepara per al seu
posterior enviament a recicladors de fora de l’illa. L’esmentada planta se sotmetrà a un
projecte de millora ja aprovat el qual permetrà millorar-ne les prestacions en el futur
immediat. El contracte per a la gestió d’aquesta instal·lació, signat el 2015, té una durada de
25 anys, amb la qual cosa durant aquest període es preveu que la planta estigui operativa.
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3.4.5. Matèria orgànica
- La recollida matèria orgànica (FORM) pateix una disminució dràstica en termes absoluts,
passant de 2.836 Tn recollides el 2.005 a les 653 Tn el 2015 i 0 Tn/any el 2016.
- La quantitat de residus de matèria orgànica recollits el 2015 representà el 0,89% de total
de residus recollits a Menorca, i un 0% el 2016, atès que el nivell d’impropis obtingut en les
caracteritzacions superava el 15% màxim permès.
- La FORM recollida a Menorca es tracta a la planta de tractament mecànic-biològic ubicada
a l’Àrea de gestió de residus de Milà (Maó), on es composta.
- En cap cas es preveu que els residus de la FORM s’hagin de transportar fora de l’illa de
Menorca.
- Fins al 2015, tots els municipis de Menorca, excepte Ciutadella i Maó, han tingut
implementada la recollida selectiva de la FORM. Actualment només mantenen aquest servei
els Ajuntaments de Sant Lluís i Es Mercadal, mitjançant contenidors de superfície. La
recollida de la FORM l’ha realitzada cada municipi individualment, sota la fórmula de gestió
indirecta. Tanmateix, a causa de la poca qualitat i elevada proporció d’impropis obtinguda en
la FORM, aquesta fracció es va deixar de gestionar de forma separada el 2016.
- La planta de tractament de la FORM permet processar aquesta fracció per a la producció
de compost i la recuperació de subproductes reciclables procedents dels materials impropis.
L’esmentada planta se sotmetrà a un projecte de millora ja aprovat el qual permetrà millorarne les prestacions en el futur immediat. El contracte per a la gestió d’aquesta instal·lació,
signat el 2015, té una durada de 25 anys, amb la qual cosa durant aquest període es preveu
que la planta estigui operativa. En els anys vinents, la planta compatibilitzarà el compostatge
de la FORM amb el compostatge dels digerits sòlids de la futura planta de biometanització
de biorresidus de Milà.
- El procés d’avaluació ambiental del futur Pla Director Sectorial de Gestió de Residus no
Perillosos de Menorca 2018-2025 haurà d’analitzar la idoneïtat de complementar el
compostatge de la FORM amb la biometanització de la mateixa.
3.4.6. Restes vegetals
- L’evolució de les tones recollides d’aquesta fracció presenta una tendència oscil·lant des
del 2011, amb valors compresos entre les 5.000 i les 8.200 Tn/any.
- Les restes vegetals recollides el 2015 representaren el 8,73% del total de residus recollits a
Menorca, aproximadament la meitat dels residus de jardineria trobats a la composició del
rebuig de la planta de Milà. Per tant, l’increment de la recollida d’aquesta fracció en els
pròxims anys pot esdevenir fonamental per a la millora dels resultats globals de la recollida
selectiva a Menorca.
- Els residus de poda es gestionen a través de la Xarxa de deixalleries de Menorca per part
dels particulars. A més, els municipis disposen de serveis especials per a la recollida
d’aquesta fracció.
- Els residus de restes vegetals recollits per part dels municipis es destinen a la Planta de
tractament mecànic-biològic ubicada a l’Àrea de Gestió de Residus de Milà (Maó), lloc des
del qual es barreja amb altres residus biodegradables com la FORM, per a l’obtenció de
compost. L’esmentada planta se sotmetrà a un projecte de millora ja aprovat el qual
permetrà millorar-ne les prestacions en el futur immediat. A Menorca hi ha instal·lacions
privades que també tracten aquesta fracció, obtenint-ne compost.
- En cap cas es preveu que els residus de les restes vegetals s’hagin de transportar fora de
l’illa de Menorca.
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3.4.7. Residus voluminosos
- Les quantitats de residus voluminosos recollits mostren una davallada considerable des del
2011 fins al 2016, any en què es recolliren tan sols una tercera part dels residus voluminosos
recollits el 2010.
- Segons dades del 2017, els residus voluminosos tractats a la Planta de tractament integral
de residus voluminosos de Maó, es feia de la següent manera: l’1% es preparava per a la
reutilització, un 74% es destinava a reciclatge i valorització, i un 25% es destinava a
abocador.
- Amb l’entrada en funcionament de la xarxa de deixalleries, la recollida municipal d’estris
s’ha derivat cap a aquestes instal·lacions on s’ha procedit a la classificació dels materials.
Des d’aquí els residus voluminosos s’han destinat o bé a la Planta de tractament integral de
residus voluminosos de Maó, a gestors autoritzats de l’illa o a gestors de fora. En aquest
sentit, cal que la futura planificació en l’àmbit dels residus voluminosos estableixi
procediments i protocols de gestió detallats que permetin confeccionar una traçabilitat clara
d’aquest flux de residus i dels subproductes que se’n generen.
- Des de l’estiu de 2017, en què la planta de tractament integral de residus voluminosos de
Maó quedà calcinada, a Menorca no es disposa de cap planta de tractament específica per
a aquesta tipologia de residus, més enllà de les plantes privades. En aquest sentit, es fa
necessària la construcció i posada en marxa d’una planta de naturalesa pública que sigui
capaç d’integrar els objectius d’aquest pla, per tal de potenciar la reutilització i reciclatge dels
mateixos.
3.4.8. Residus d’aparells elèctrics i electrònics
- La tendència en la quantitat de RAEEs recollits a Menorca és a l’augment des del 2013,
assolint el 2015 una ràtio de 7,98 kg/hab·any, per damunt dels mínims exigibles segons la
legislació vigent.
- La xarxa de deixalleries de Menorca s’ha d’adaptar als requisits normatius establerts pel
Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics i la
normativa successiva que pugui ser d’aplicació durant el període de vigència del Pla.
3.4.9. Residus de construcció i demolició
- El 10% dels residus de construcció i demolició (RCD) es recullen via deixalleries, mentre
que el 90% restant es duen directament a les plantes de tractament de RCD presents a l’illa.
- Actualment Menorca compta amb 3 gestors de residus de la construcció i demolició
autoritzats.
- El 2008, s’havien arribat a gestionar més de 200.000 Tn/any d’aquests residus a Menorca,
mentre que entre els anys 2012 i 2014 es gestionaven de l’ordre de 50.000 Tn/any de RCD.
Per tant, atès que no es preveu cap creixement brusc del sector de la construcció en els
pròxims anys, es considera que la capacitat de tractament actual és suficient per absorbir les
possibles fluctuacions de generació d’aquests residus que es puguin produir durant l’àmbit
temporal d’aplicació del Pla.
3.4.10. Oli vegetal usat
- La recollida domèstica d’olis usats a Menorca la gestiona el Consorci de residus i Energia
de Menorca mitjançant gestió indirecta. La recollida es realitza mitjançant una xarxa de 54
contenidors específics per aquesta tipologia de residus a disposició dels ciutadans, així com
els contenidors presents a la Xarxa de Deixalleries de Menorca.
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- Com a resultat d’aquesta recollida, l’oli es du a un centre d’emmagatzematge de l’illa, lloc
des del qual, posteriorment, s’envia als recicladors finals, ja s’ubiquin dins o fora de
Menorca.
- Els anys 2014 i 2015 es recolliren al voltant de 34 tones/any.
- Tot i disposar d’instal·lacions privades d’emmagatzematge d’aquesta fracció de residus,
Menorca no compta amb cap planta de tractament d’aquesta fracció i tampoc es planteja la
necessitat de disposar-ne d’una de pròpia, almenys de caràcter públic, ja que les iniciatives
de reciclatge privades existents a la Península proporcionen una gestió adequada d’aquests
residus.
3.4.11. Roba
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- La recollida de roba està en mans d’entitats del 3er sector, que la preparen per a la
reutilització en tallers específics i posteriorment la distribueixen a través de diferents punts
de venda.
- La roba es recull mitjançant contenidors repartits per l’illa, i també a través de donacions de
particulars en botigues de segona mà o parròquies ubicades en diferents municipis de l’illa.
- La roba que no es pot reutilitzar a l’illa, s’envia a la península, per a la seva reutilització i/o
valorització.
3.4.12. Pneumàtics fora d’ús
- Aquests residus es generen bàsicament en tallers mecànics i en centres autoritzats de
tractament de vehicles fora d'ús.
- Segons la normativa vigent, els productors de pneumàtics estan obligats a realitzar o a
finançar la gestió d'aquests, ja sigui adherint-se als Sistemes Integrats de Gestió que preveu
la legislació, o bé contribuint econòmicament als sistemes públics de gestió de pneumàtics
fora d’ús. En el cas de Menorca, els pneumàtics usats es gestionen a través d’un Sistema
Integrat de Gestió, que realitza la recollida als punts de generació com tallers, deixalleries
municipals, etc. de forma gratuïta.
- En termes de gestió, els pneumàtics, un cop lliurats als gestors autoritzats, es transporten
als Centres de Recollida i Classificació de fora de l’illa on s'inspeccionen i s'agrupen com a
pneumàtics d'ocasió o de segona mà, pneumàtics per recautxutar o pneumàtics no aptes per
a cap de les destinacions esmentades.
- Els pneumàtics classificats com de segona mà i els que han estat recautxutats es tornen a
introduir en el mercat i es consideren, d’acord amb la legislació vigent, com a materials
reutilitzats o preparats per a la reutilització.
3.4.13. Llots de depuradora
- La generació de fangs humits a Menorca és de l’ordre de 7.000 Tn/any.
- La totalitat dels fangs que es gestionen com a residus a Menorca s’apliquen directament a
l’agricultura, atès que la planta de compostatge prevista en el vigent Pla Director no es va
arribar a executar.
- La gestió de fangs de depuradores aplicada fins a l’actualitat a Menorca augmenta el risc
de contaminació per nitrats dels aqüífers. Per tal de disminuir aquest risc, el futur Pla
Director Sectorial preveurà la biometanització i posterior compostatge dels digerits sòlids
d’aquests residus, prèvia aplicació dels mateixos a sòls agrícoles.
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3.4.14. Plàstics agrícoles
- La recollida de plàstics agrícoles es duu a terme mitjançant servei públic gestionat pel
Consorci de residus i energia de Menorca.
- La destinació actual d’aquesta fracció de residus és el dipòsit controlat, donat que no s’ha
identificat cap reciclador que accepti aquests materials en les condicions actuals de
recepció.
- La recollida d’aquest residu va experimentar una davallada de més del 40% el 2015
respecte a l’any anterior, arribant a les 259 tn/any el 2016.
3.4.15. Residus d’origen animal
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- Els animals morts es duen al forn incinerador de Milà bé amb mitjans propis dels
generadors d’aquests residus o a través de transportistes autoritzats.
- El tractament dels animals morts per la via de la incineració al forn des Milà conviu amb la
possibilitat de l’enterrament in situ, d’acord amb la legislació vigent. Aquest fet pot explicar el
descens en la quantitat d’animals incinerats l’any 2015, que ha estat de 203 tones, davant
les 340 tones incinerades l’any 2014.
3.4.16. Rebuig de plantes de tractament
- Els rebutjos de les plantes de tractament de Menorca representen en pes més d’un 50%
dels residus que es dipositen a l’abocador.
- La major part dels rebutjos destinats a abocador procedeixen de la planta de tractament
mecànic-biològic de Milà, motiu pel qual es requereix aplicar de forma urgent les actuacions
de millora de les infraestructures previstes en el pla. En aquest sentit, la preparació de
combustible derivat de residus (CDR) permetrà incrementar la valorització dels residus de la
fracció Resta.
- També cal fer un esforç especial en incrementar el rendiment i eficàcia de totes les plantes
de tractament de residus que destinen el seu rebuig a l’abocador.
3.4.17. Residus perillosos d’origen domèstic
- La xarxa de deixalleries de Menorca constitueix la infraestructura que l’administració posa
a disposició dels ciutadans de l’illa per a la deposició de petites quantitats de residus
perillosos (bateries, piles, olis minerals, pintures, etc.) els quals, una vegada
emmagatzemats, són finalment recollits, en la seva majoria, per part de sistemes integrats
de gestió que són, d’acord amb les normatives vigents, els veritables responsables
d’assumir les despeses relacionades amb les operacions de gestió i tractament d’aquests
residus.
- Les quantitats de residus perillosos recollits a les deixalleries no arribà a les 4 Tn/any el
2015.
- La competència de la planificació de la gestió de residus perillosos és autonòmica.
4. CONVENIÈNCIA DE LES ACCIONS PREVISTES EN EL PLA DE PREVENCIÓ I
GESTIÓ QUE S’INTEGRA EN EL PLA DIRECTOR SECTORIAL
A continuació s'analitzen els objectius i aspectes mediambientals de les accions previstes
en el Pla de Prevenció i Gestió, que s’adjunta com a annex a la memòria justificativa del Pla
Director Sectorial, en relació als objectius de protecció mediambiental fixats en els àmbits
internacional, comunitari o nacional:
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Taula 8. Correlació dels objectius adoptats en el Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de Menorca. Font:
CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA.
OBJECTIUS

RELACIÓ AMB NORMATIVA
ESTATAL I AUTONÒMICA

EUROPEA, OBSERVACIONS

1. Objectius de prevenció i de preparació per a la reutilització de residus
1.1. Abans de l’any 2020, reduir en un 10% la generació de - Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, art. La Llei 8/2019, marca com a data per arribar al 10% l'any 2021 i
residus respecte a l’any 2010. El 2025, la reducció ha de ser del 15.1
determina que abans de 2030 s'haurà de reduir un 20%.
15% respecte al valor del 2010.
- Llei 8/2019, de 19 de febrer, de Residus i Sòls Contaminats de
les Illes Balears, art. 2.2.a)
1.2. Abans de l’any 2025 assolir un objectiu del 3% de preparació - Llei 8/2019, de 19 de febrer, de Residus i Sòls Contaminats de per a la reutilització del total de residus domèstics gestionats. les Illes Balears, art. art. 2.2.e)
Aquest percentatge s’haurà d’assolir igualment pels residus
d’origen comercial i els residus d’origen industrial, no perillosos.
1.3. Fomentar la reducció del malbaratament alimentari en els - Proposta de futura Directiva de residus (1), apartat 7.
grans productors i en l’àmbit domèstic.
- Llei 8/2019, de 19 de febrer, de Residus i Sòls Contaminats de
les Illes Balears, art. 26
1.4. Prevenir la presència de residus en el medi natural.

- Llei 8/2019, de 19 de febrer, de Residus i Sòls Contaminats de les Illes Balears, art. 22

1.5. Millorar el coneixement de la ciutadania i activitats - Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, annex
econòmiques sobre hàbits de consum responsables que V.2.b)
afavoreixin la prevenció de residus i la seva correcta segregació.
- Llei 8/2019, de 19 de febrer, de Residus i Sòls Contaminats de
les Illes Balears, art. 8
2. Objectius per millorar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva de residus
2.1. Incrementar la recollida selectiva bruta dels residus
municipals, assolint el 2020 un nivell mínim del 50% respecte als
residus generats, percentatge que a partir del 2020 haurà
d’incrementar a raó de 2 punts percentuals anuals.

- Proposta de futura Directiva de residus (1), apartat 8
La proposta de directiva estableix un objectiu del 70% pel 2030, el
- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, qual, en el cas de Menorca, s’ha establert el 60% el 2025.
art.22.1.a)
La llei 8/2019 estableix 2021 com a data per arribar al 50%.
- Llei 8/2019, de 19 de febrer, de Residus i Sòls Contaminats de
les Illes Balears, art. 2.2.b)

2.2. Incrementar la recollida selectiva bruta de la matèria orgànica, - Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, art.24 Aquest objectiu no es recull específicament a la llei 8/2019, sinó
assolint el 2020 un nivell mínim del 30% respecte a la matèria - Llei 8/2019, de 19 de febrer, de Residus i Sòls Contaminats de que s'engloba a l'objectiu del 50% de residus destinats a la
orgànica generada, percentatge que a partir del 2020 ha les Illes Balears, art. 2.2.b)
reutilització i reciclatge.
d’incrementar a raó de 3 punts percentuals anuals.
2.3. Incrementar la qualitat de la recollida selectiva de la matèria - Llei 8/2019, de 19 de febrer, de Residus i Sòls Contaminats de orgànica, assolint l’any 2020 un nivell d’impropis inferior al 5% en les Illes Balears, art. 2.7
pes.
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2.4. Incrementar la recollida selectiva bruta de la fracció envasos - Llei 8/2019, de 19 de febrer, de Residus i Sòls Contaminats de La llei 8/2019 recull com a objectiu reciclar un 75% dels residus
lleugers, assolint el 2020 un nivell mínim del 35% respecte als les Illes Balears, art. 2.2.c)
d'envasos a l'any 2030.
residus d’envasos lleugers generats, percentatge que a partir del
2020 ha d’incrementar a raó de 2 punts percentuals anuals.
2.5. Incrementar la recollida selectiva bruta de la fracció paper i cartó, assolint el 2020 un nivell mínim del 55% respecte al residu
de paper i cartó generat, percentatge que a partir del 2020 ha
d’incrementar a raó d’1 punt percentual anual.

- Aquest objectiu, combinat amb la consecució dels objectius 2.2,
2.4, 2.5, 2.7 i 2.8, permetrà assolir l’objectiu 2.1

2.6. Incrementar la recollida selectiva bruta de la fracció vidre, assolint el 2020 un nivell mínim del 80% respecte al residu de
vidre generat, percentatge que a partir del 2020 ha d’incrementar
a raó d’1 punt percentual anual.

Aquest objectiu, combinat amb la consecució dels objectius 2.2,
2.4, 2.5, 2.7 i 2.8, permetrà assolir l’objectiu 2.1

2.7. Incrementar la recollida separada de residus d’aparells
elèctrics i electrònics a fi i efecte d’assolir els objectius mínims
anuals de recollida d’aquests residus fixats pel Ministeri
competent.

- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats
- Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells
elèctrics i electrònics, art. 16 i 29.2
- Llei 8/2019, de 19 de febrer, de Residus i Sòls Contaminats de
les Illes Balears, art. 2.2.g)

2.8. Millorar els ratis de recollida d’altres fraccions: roba, oli - Llei 8/2019, de 19 de febrer, de Residus i Sòls Contaminats de La llei 8/2019 fa obligatòria la recollida de restes vegetals, oli
vegetal, residus voluminosos, restes vegetal, residus de les Illes Balears, art. 2.5
vegetal, residus tèxtils i residus perillosos d'origen domiciliari.
construcció i demolició, pneumàtics fora d’ús i residus perillosos
en petites quantitats.
3. Objectius per incrementar la valorització en el tractament final dels residus
3.1. Avançar cap a recollides supramunicipals de residus.

-

Es considera que a causa de les dimensions dels municipis de
Menorca, aquest objectiu pot facilitar l’adopció de mesures de
foment de la prevenció i l’augment de recollida selectiva de
residus.

3.2. Impulsar l’ús d’instruments de fiscalitat ambiental de manera - Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, art. consorciada per a contribuir a la millora de la prevenció i gestió 16.1
dels residus i l’ús eficient dels recursos.
- Llei 8/2019, de 19 de febrer, de Residus i Sòls Contaminats de
les Illes Balears, art. 9
3.3. Analitzar i difondre la informació dels resultats de gestió tant - Llei 8/2019, de 19 de febrer, de Residus i Sòls Contaminats de La llei 8/2019 preveu accions d'educació, formació i conscienciació
locals com insulars.
les Illes Balears, art. 8
de les administracions en el marc de les seves competències.
3.4. Fer transparents els costos de les recollides i el tractament de - Llei 8/2019, de 19 de febrer, de Residus i Sòls Contaminats de residus a escala insular.
les Illes Balears, art. 9
4. Objectius per incrementar la valorització en el tractament final dels residus
4.1. El 2025, la quantitat màxima de residus destinats a abocador - Proposta de futura Directiva de residus
La proposta de directiva estableix un objectiu del 5% el 2030. A la
no podrà superar el 20% del total de residus no perillosos - Llei 8/2019, de 19 de febrer, de Residus i Sòls Contaminats de llei 8/2019 es limita el percentatge màxim de residus eliminats
generats el mateix any.
les Illes Balears, art. 9
mitjançant abocador al 10% abans de l'any 2030.
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4.2. Planificar l’ús del compost, el bioestabilitzat i altres productes de naturalesa orgànica que es generin al centre de tractament de
residus de Milà.

Es considera que aquest objectiu redunda en l’aprofitament dels
recursos derivats dels residus.

4.3. Implementar les mesures necessàries per fer viable la - Llei 8/2019, de 19 de febrer, de Residus i Sòls Contaminats de Aquest document recomana establir, en futures directives, la
prohibició d’aplicació directa de fangs de depuradores d’aigües les Illes Balears, art. 56.1
obligatorietat de tractament dels fangs de depuradores d’aigües
residuals urbanes a sòls agrícoles, sense previ tractament.
residuals urbanes prèvia aplicació a agricultura.
4.4. Impulsar i consolidar un model de gestió de residus de fems i purins orientat a la minimització del risc de contaminació per
nitrats dels aqüífers de Menorca.
4.5. El 2020, arribar al 70% del seu pes la preparació per a la
reutilització, el reciclatge i la valorització dels residus no perillosos
de la construcció i demolició, amb exclusió del material en estat
natural definit a la categoria 170504 de la llista de residus.

-

- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, art. La llei 8/2019 determina com a termini per arribar a l'objectiu del
22.1.b)
70% l'any 2021 i l'incrementa fins un 80% per a l'any 2030.
- Llei 8/2019, de 19 de febrer, de Residus i Sòls Contaminats de
les Illes Balears, art. 2.2.d)
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5. AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES CONSIDERADES I ANÀLISI DE LES SELECCIONADES
Per a l’elaboració del Pla Director Sectorial, s’han considerat alternatives relacionades amb les
infraestructures de tractament de residus dins del territori.
5.1. NECESSITAT DE L’ANÀLISI D’ALTERNATIVES
A continuació es determinen les actuacions de les infraestructures previstes en el Pla, que
requereixen una anàlisi d’alternatives:
a) Àrea de Gestió de residus de Milà
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Instal·lació

Instal·lació
prevista al
Pla 2006

Actuació prevista

Autorització

Requereix anàlisi
d’alternatives

Planta
de Sí
tractament
mecànic-biològic

- Automatització tipus mixta que permeti el Sí (AAI publicada al No, l’actuació disposa
tractament tant de la fracció resta (FR) BOIB núm. 106 de d’autorització
i
ja
com dels envasos lleugers (EELL).
29/08/2017)
s’estan executant les
- Producció de combustible sòlid
obres
recuperat a partir del del rebuig dels
processos anteriors.

Forn incinerador Sí
d’animals morts i
materials
específics
de
risc

- Instal·lació d’un equip per a Sí (AAI publicada al No, ja que la instal·lació
incineracions especials d’animals de BOIB núm. 106 de principal
ja
està
companyia.
29/08/2017), tot i que autoritzada
s’ha
sol·licitat
la
modificació substancial
de l’AAI per a incloure
l’acció prevista

Planta
de No
digestió
anaeròbia
de
residus
orgànics
biodegradables

- Instal·lació d’una planta de biogàs per al No
tractament de biorresidus.

Sí, perquè es tracta
d’una nova instal·lació

Abocador
Milà I

de Sí

- Regularització cartogràfica del perímetre
d’afectació de l’abocador conforme la
seva realitat física.
- Nou segellament de l’abocador i previsió
d’implantació d’una instal·lació solar
fotovoltaica.

Sí,
perquè
el
segellament
i
la
implantació
d’una
instal·lació
solar
fotovoltaica tindran una
incidència
ambiental,
tot i que no s’afecten
nous terrenys.

Abocador
residus
perillosos
Milà II

de Sí
no
de

- Segellat i restauració ambiental de Sí
(Autorització
l’abocador de Milà II.
clausura
13.06.2017).

de No, l’actuació disposa
de d’autorització
i
ja
s’estan executant les
obres

- Construcció de la cel·la II.
- Segellament de les cel·les III i E.

al
de
És
a
les
es
la
no
de

Ampliació
de Sí
l’abocador
de
residus
no
perillosos
de
Milà II (Milà III)
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Sí
(Autorització
de
clausura de 14/03/2011,
modificada
el
17/01/2017).
Les
actuacions
requereixen
la
tramitació
de
la
corresponent
autorització.

Sí (AAI publicada
BOIB núm. 106
29/08/2017).
possible que per
l’execució
de
actuacions
requereixi
modificació
substancial
l’autorització.

No, ja que la instal·lació
ja està autoritzada i les
modificacions
es
consideren
no
substancials
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b) Xarxa de deixalleries
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Instal·lació

Instal·lació
prevista al
Pla 2006

Actuació prevista

Autorització

Requereix anàlisi
d’alternatives

Deixalleria
Ciutadella

de Sí

- Ampliació de la superfície de la Sí
(Autorització
instal·lació.
d’instal·lació
de
- Renovar i millorar les infraestructures i 26/02/2015).
adaptar-les per al compliment del RD
110/2015, de 20 de febrer, sobre residus
d’aparells elèctrics i electrònics.

Sí,
perquè
amb
l’ampliació
de
la
superfície s’afectaran
nous terrenys

Deixalleria
Ferreries

de Sí

- Renovar i millorar les infraestructures i Sí
(Autorització
adaptar-les per al compliment del RD d’instal·lació
de
110/2015, de 20 de febrer, sobre residus 25/06/2015).
d’aparells elèctrics i electrònics.

No,
perquè
la
instal·lació ja disposa
d’autorització
i
les
millores previstes no
són substancials

Deixalleria des Sí
Migjorn Gran

- Renovar i millorar les infraestructures i Sí
(Autorització
adaptar-les per al compliment del RD d’instal·lació
de
110/2015, de 20 de febrer, sobre residus 23/08/2016).
d’aparells elèctrics i electrònics.

No,
perquè
la
instal·lació ja disposa
d’autorització
i
les
millores previstes no
són substancials

Deixalleria
Mercadal

des Sí

- Renovar i millorar les infraestructures i Sí
(Autorització
adaptar-les per al compliment del RD d’instal·lació
de
110/2015, de 20 de febrer, sobre residus 02/03/2015).
d’aparells elèctrics i electrònics.

No,
perquè
la
instal·lació ja disposa
d’autorització
i
les
millores previstes no
són substancials

Deixalleria
d’Alaior

Sí

- Renovar i millorar les infraestructures i Sí
(Autorització
adaptar-les per al compliment del RD d’instal·lació
de
110/2015, de 20 de febrer, sobre residus 17/07/2015).
d’aparells elèctrics i electrònics.

No,
perquè
la
instal·lació ja disposa
d’autorització
i
les
millores previstes no
són substancials

Deixalleria
Maó

de Sí

- Ampliació de la superfície de la Sí
(Autorització
instal·lació.
d’instal·lació
de
- Renovar i millorar les infraestructures i 02/06/2014).
adaptar-les per al compliment del RD
110/2015, de 20 de febrer, sobre residus
d’aparells elèctrics i electrònics.

Sí,
perquè
amb
l’ampliació
de
la
superfície s’afectaran
nous terrenys

Deixalleria
Sant Lluís

de Sí

- Renovar i millorar les infraestructures i Sí
(Autorització
adaptar-les per al compliment del RD d’instal·lació
de
110/2015, de 20 de febrer, sobre residus 05/05/2016).
d’aparells elèctrics i electrònics.

No,
perquè
la
instal·lació ja disposa
d’autorització
i
les
millores previstes no
són substancials

c) Planta de tractament de residus voluminosos de Maó
Instal·lació

Instal·lació
prevista al
Pla 2006

Planta
de Sí
tractament de
residus
voluminosos
de Maó

Actuació prevista

Autorització

- Nova construcció motivada per l’incendi No
que va destruir la instal·lació preexistent

Requereix anàlisi
d’alternatives
Sí, perquè es tracta
d’una nova instal·lació

d) Plantes de tractament de residus de construcció i demolició
Instal·lació

Planta

Instal·lació
prevista al
Pla 2006
Sí

Actuació prevista

Autorització

- Previsió d’ampliació de la superfície Sí,
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d’alternatives
núm. Sí,

perquè

amb
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tractament RCD
(Son
Salord,
Ciutadella)

autoritzada en un 20%.

04G04000000008830

l’ampliació
de
la
superfície s’afectaran
nous terrenys

Planta
Sí
tractament RCD
(Rafal Amagat,
Ciutadella)

- S’amplia la superfície autoritzada en Sí,
núm. Sí,
perquè
amb
11.880,50 m2, que consta grafiada a la 04G01000000008723
l’ampliació
de
la
planimetria del pla.
superfície s’afectaran
nous terrenys

Planta
Sí
tractament RCD
(Camí
de
Llumena,
Alaior)

- Previsió d’ampliació de la superfície Sí,
núm. Sí,
perquè
amb
autoritzada en un 20%.
04G01000000006270
l’ampliació
de
la
superfície s’afectaran
nous terrenys

f) Altres instal·lacions no grafiades en el Pla, inclosa la planta de transferència de residus
de Ciutadella
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Instal·lació

Instal·lació
prevista al
Pla 2006

Actuació prevista

Autorització

Requereix anàlisi
d’alternatives

Altres
No
instal·lacions
no grafiades en
el Pla

- Construcció de noves plantes de No
tractament de residus ubicades en sòl
urbà d’ús industrial on el planejament
urbanístic permeti la seva ubicació.

Sí, perquè es tractarà
de noves instal·lacions

Planta
de Sí
transferència
de residus de
Ciutadella

Construcció
d’una
planta
de No
transferència de residus a Ciutadella que
s’ubicaria en sòl urbà d’ús industrial.

Sí, perquè es tracta
d’una nova instal·lació

5.2. METODOLOGIA A APLICAR A L’ANÀLISI D’ALTERNATIVES
Una vegada determinades les actuacions de les infraestructures del Pla que requereixen una
anàlisi d’alternatives, es defineix la metodologia a aplicar.
Una alternativa que es contempla en tots els casos és la possibilitat de no impulsar cap mesura
(alternativa 0), deixant evolucionar la gestió actual i preveient el resultat assolible en aquestes
circumstàncies.
Els factors d'avaluació utilitzats a fi de justificar la selecció de l'alternativa escollida han estat la
gestió dels residus, el consum energètic, contribució al canvi climàtic (tenint en compte
l'optimització del transport i la disminució d'emissions d'abocadors), la biodiversitat (afecció a
espècies o hàbitats), el sòl i l'aigua (abocaments contaminants i per ocupació de sòl) i la població i
salut (molèsties, rebuig social, etc.)
Per a l'avaluació de les alternatives, s'ha valorat en una escala del -2 a 2, en funció de l'impacte
sobre els factors considerats (sent -2 el major impacte negatiu, el 0 impacte nul i 2 el major
impacte positiu). Finalment se sumen els valors de cada alternativa per conèixer quin té major
impacte positiu.
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Figura 37. Escala
DATAMBIENT.

d’avaluació

d’impactes

ambientals

de

les

alternatives.

Font:

5.3. ANÀLISI D’ALTERNATIVES
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5.3.1. Construcció d’una planta de digestió anaeròbia
Tal com ja s’ha comentat en apartats anteriors, la problemàtica de contaminació per nitrats dels
aqüífers de Menorca, així com la necessitat de cercar vies de gestió per fluxos de residus orgànics
biodegradables que actualment no disposen de suficient capacitat de tractament (FORM, llots de
depuradora) o la generació a Menorca de residus orgànics biodegradables que no disposen
d’instal·lacions de tractament (com per exemple les dejeccions ramaderes o residus de la indústria
alimentària vinculats a la producció de llet, formatges o altres aliments), fa necessària la cerca de
solucions tecnològiques que garanteixin una via de gestió adequada pel conjunt de residus
orgànics biodegradables que es generen a Menorca.
En aquest sentit, durant el procés d’elaboració del Pla, s’han analitzat les alternatives de gestió
dels residus biodegradables generats a Menorca segons s’exposen a continuació:
Taula 9. Alternatives per a la gestió dels llots de depuradora i altres bioresidus. Font:
CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA.
ALTERNATIVA
DESCRIPCIÓ
Aquesta alternativa constitueix el sistema de gestió i tractament que
s’aplica actualment. Els llots de depuradora així com els residus de fems
Alternativa
de
i purins es destinen directament a agricultura, mentre que els residus de
planta de digestió
FORM i restes vegetals es tracten a la planta de tractament mecànicanaeròbia 0
biològic per al seu compostatge.
Tant els llots de depuradores com la FORM recollida selectivament, les
Alternativa
derestes vegetals, els fems i purins, els SANDACH de categoria 2 i 3, i
planta de digestióaltres residus biodegradables (procedents de la industrial alimentària) es
anaeròbia 1
duen a la planta de tractament mecànic i biològic de Milà, per a la
producció de compost.
Tant els llots de depuradores com la FORM recollida selectivament, les
restes vegetals, els fems i purins, els SANDACH de categoria 2 i 3, i
Alternativa
de
altres residus biodegradables (procedents de la industrial alimentària) es
planta de digestió
digereixen anaeròbicament en una planta de nova construcció a Milà,
anaeròbia 2
compostant els digerits sòlids del biodigestor a la planta de tractament
mecànic-biològic de Milà, per a la producció de compost.
A continuació es procedeix a detallar l’anàlisi des del punt de vista ambiental de cadascuna de les
alternatives plantejades.

64

Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de Menorca 2019-2025
Estudi Ambiental Estratègic

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2019-EE8CF207-EF78-4331-A281-A9CBD28305BC 04/04/2019 7:52:10 Pag.:65/204
Consell Insular de Menorca-07999- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/cime/validardoc.aspx

Taula 10. Anàlisi de la idoneïtat de construir una planta de digestió anaeròbia. Font:
CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA.
ASPECTES A VALORAR
ALT0 ALT1 ALT2 OBSERVACIONS
Gestió de residus

0

1

2

Amb l’alternativa 2 es gestionen més residus
(SANDACH cat 2 i 3).

Consum energètic

0

0

2

Amb l’alternativa 2 hi ha un aprofitament energètic del
biogàs.

Qualitat
de Transport
l’aire i canvi
climàtic
Emissions

0

-2

-2

Increment de transport de residus que actualment no
es tracten.

0

1

2

L’alternativa 2 genera menys
l’aprofitament energètic del biogàs.

Biodiversitat

Afectacions a espècies

-2

1

1

Afectacions a espais

-2

1

1

L’alternativa 0 d’aplicació directa de fangs de
depuradora i dejeccions ramaderes al camp sense un
tractament previ, comporta un risc de contaminació
dels espais i de les espècies que hi viuen. Mentre que
a través les alternatives 1 i 2, els tractaments aplicats
estan més controlats i comporten l’obtenció d’un
material mediambientalment més segur.

Ocupació del sòl

0

0

-1

L’alternativa 2 suposa l’ocupació d’un nou espai tot i
que actualment ja s’utilitza per al tractament de
residus (Milà).

Aigua

-2

1

1

L’alternativa 0 d’aplicació directa de fangs de
depuradora i dejeccions ramaderes al camp sense un
tractament previ, comporta un risc de contaminació
que pot arribar a les aigües.
En les alternatives 1 i 2 es redueix l’aplicació directa
de dejeccions ramaderes i ús agrícola de fangs
d’EDAR, evitant la contaminació per nitrats de les
aigües.

-2

0

0

L’alternativa 0 comporta molèsties a la població
motivades per la contaminació per nitrats de les
aigües que poden afectar a la qualitat de l’aigua de
consum, la generació de males olors causades per
l’aplicació directa de fangs d’EDAR i dejeccions
ramaderes, etc.

-2

0

0

La contaminació per nitrats a Menorca és una de les
principals preocupacions de la societat menorquina,
motiu pel qual l’alternativa 0 esdevé la més negativa,
ja que agreuja la problemàtica.

-10

3

6

Població
salut

Reducció d’abocaments
contaminants

i Molèsties

Rebuig social

TOTAL

emissions

per

Tal com s’aprecia en l’anàlisi que es mostra a la taula anterior, l’alternativa 2, que és l’adoptada en
el Pla, és la més avantatjosa des del punt de vista ambiental.
5.3.2. Actuacions a desenvolupar a l’abocador de Milà I
La principal actuació a l’abocador de Milà I consisteix a segellar novament l’abocador per tal de
reduir la generació inusual de lixiviats que es produeixen i en la implantació d’una instal·lació solar
fotovoltaica sobre la superfície ja restituïda. L’actuació relativa al reajustament del perímetre
d’afectació de l’abocador de Milà I, únicament consisteix en adaptar la representació gràfica del
Pla a la seva realitat física, motiu pel qual no es pot considerar que tingui cap incidència
ambiental.
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En aquest sentit, durant el procés d’elaboració del Pla, s’han analitzat les següents alternatives:
Taula 11. Alternatives per al segellament de l’abocador de Milà I. Font: CONSORCI DE
RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA.
ALTERNATIVA
DESCRIPCIÓ
Aquesta alternativa consisteix en mantenir la situació actual i no segellar
Alternativa 0 de
novament la superfície de l’abocador de Milà I.
l’abocador de Milà I
Alternativa 1 deAquesta alternativa consisteix en segellar i restituir novament la
l’abocador de Milà I superfície de l’abocador de Milà I.
Aquesta alternativa consisteix en segellar i restituir novament la
Alternativa 2 de
superfície de l’abocador de Milà I i en implantar una instal·lació solar
l’abocador de Milà I
fotovoltaica sobre aquests terrenys.
Taula 12. Anàlisi de la idoneïtat de segellar novament l’abocador de Milà I. Font: CONSORCI
DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA.
ASPECTES A VALORAR
ALT0 ALT1 ALT2 OBSERVACIONS
Gestió de residus

-2

-1

-1

A l’alternativa 0 la deficient capa de segellament
comporta que es generi una quantitat important de
lixiviats que s’han de gestionar. Mentre que a les
alternatives 1 i 2 la producció de lixiviats es
minimitzarà, però es generaran residus a la fase
d’obres.

Consum energètic

-2

-1

1

El consum energètic més elevat es produeix a
l’alternativa 0, ja que es requereix un bombeig continu
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dels lixiviats generats durant tot el període
postclausura de l’abocador. A les alternatives 1 i 2 el
consum energètic per bombeig de lixiviats es
minimitza. Això no obstant, a l’alternativa 1 el consum
energètic es concentrarà a la fase d’obres i a
l’alternativa 2 el consum energètic es compensarà
amb la generació d’energia solar.
Qualitat
de Transport
l’aire i canvi
climàtic
Emissions

0

-1

-1

L’afectació per transport a les alternatives 1 i 2 vindrà
donat per la fase d’obres.

-1

2

2

Amb el segellament, tant a l’alternativa 1 com a
l’alternativa 2, s’aconseguirà captar el gas d’abocador
i evitar la seva emissió a l’atmosfera.

Biodiversitat

Afectacions a espècies

-2

2

1

Afectacions a espais

-2

2

1

L’alternativa 0 suposa mantenir les emissions d’un
abocador
amb
deficiències
a
la
capa
d’impermeabilització superficial, fet que pot tenir una
repercussió significativa als hàbitats de l’entorn.
Amb l’actuació de restauració que es portarà a terme
a les alternatives 1 i 2, es permetrà la recuperació
dels hàbitats de la zona, tot i que la implantació de la
instal·lació solar fotovoltaica (alternativa 2), reduirà la
superfície d’hàbitat natural.

Ocupació del sòl

0

0

1

L’alternativa 2 presenta l’avantatge, davant la resta
d’alternatives, d’utilitzar un espai degradat, evitant el
consum de nou sòl.

Aigua

-2

2

2

L’alternativa 0 manté l’actual generació de lixiviats i
conseqüentment les possibles infiltracions al medi.
Mentre que les alternatives 1 i 2 minimitzen aquestes
possibles afectacions.

-2

0

0

L’alternativa 0 és la que té un major risc de propiciar
incidències amb el veïnat, ja que és la que suposa
una major afectació negativa al medi.

0

0

0

El fet que l’abocador de Milà I existeixi en aquest
indret des dels anys 80 i que es troba a una zona amb
molt escassa densitat de veïns, ha generat que
actualment no existeixi un rebuig social a aquesta
instal·lació.

-13

5

6

Població
salut

Reducció d’abocaments
contaminants

i Molèsties

Rebuig social

TOTAL

De l’anàlisi anterior es desprèn que la millor alternativa mediambiental és la 2.
5.3.3. Ampliació i millora de la deixalleria de Ciutadella
Les actuacions previstes en el Pla relatives a la deixalleria de Ciutadella consisteixen en
l'ampliació de la superfície de la instal·lació i renovar i millorar les infraestructures i adaptar-les per
al compliment del RD 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics.
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Pel que fa a l’actuació d’ampliació i millora de la deixalleria de Ciutadella, durant el procés
d’elaboració del Pla s’han analitzat les següents alternatives:
Taula 13. Alternatives per a l’ampliació i millora de la deixalleria de Ciutadella. Font:
CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA.
ALTERNATIVA
DESCRIPCIÓ
Alternativa
0
Aquesta alternativa consisteix en mantenir la superfície actual de la
ampliació deixalleria
instal·lació.
Ciutadella
Alternativa
1Aquesta alternativa consisteix en modificar la ubicació de la deixalleria a
ampliació deixalleriauna altra parcel·la de majors dimensions dintre del polígon industrial de
Ciutadella
Ciutadella.
Alternativa
2
Aquesta alternativa consisteix en ampliar la superfície actual addicionant
ampliació deixalleria
la parcel·la annexa propietat de l’Ajuntament de Ciutadella.
Ciutadella
Taula 14. Anàlisi de la idoneïtat d’ampliar i millorar la deixalleria de Ciutadella. Font:
CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA.
ASPECTES A VALORAR
ALT0 ALT1 ALT2 OBSERVACIONS
Gestió de residus

-1

-1

1
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L’alternativa 0 es planteja com la més desfavorable
atès no resol els problemes actuals de manca d’espai
per a la gestió dels residus que es recepcionen. Amb
l’alternativa 1 es guanya espai de treball, no obstant
això, la construcció d’una nova instal·lació en una
altra parcel·la provocarà la generació d’una major

Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de Menorca 2019-2025
Estudi Ambiental Estratègic
quantitat de residus durant l’execució de les obres.
L’alternativa 2 permetrà disposar de més espai de
treball per facilitar la gestió dels residus, amb unes
actuacions mínimes d’obra.
Consum energètic

-1

0

1

L’alternativa 0 té un consum energètic més elevat a
causa de l’enllumenat existent actualment a la
instal·lació. En relació a l’alternativa 1, s’ha considerat
que el consum energètic produït per a l’execució de
les obres es veuria compensat per a la instal·lació de
llumeneres de baix consum. Finalment, l’alternativa 2
és la que tindrà un consum energètic més baix a caus
a la instal·lació de llumeneres de baix consum i
l’execució d’unes obres mínimes.

Qualitat
de Transport
l’aire i canvi
climàtic

0

-1

0

L’alternativa 0 no suposa canvis en la freqüència del
transport. L’alternativa 1 suposaria un increment del
transport en fase d’obres. L’alternativa 2, tot i que
suposa un petit increment de transport en obres,
aquest es veu compensat per la possibilitat
d’incrementar la capacitat d’emmagatzematge de la
instal·lació i optimitzar millor el transport de la retirada
de residus.

Emissions

0

-1

0

En aquest tipus d’instal·lació, les emissions estan
directament vinculades amb el transport.

Afectacions a espècies

0

-1

0

Afectacions a espais

0

-1

0

Les alternatives 0 i 2 no suposen cap nova afectació
ni a espècies ni a espais, ja que es tracta de
parcel·les ja urbanitzades en sòl industrial. Mentre
que en el cas de l’alternativa 1, existeix la possibilitat
que la parcel·la de sòl industrial seleccionada no
estigui urbanitzada, el que sí podria provocar
afectacions.

Ocupació del sòl

0

-2

-1

Les alternatives 1 i 2 suposarien una major ocupació
de sòl, tot i que l’alternativa 1 en major grau, ja que es
requereix una nova parcel·la de superfície superior a
l’actual.

Aigua

-1

-1

1

L’alternativa 0 suposaria mantenir el risc actual de
vessaments accidentals, ja que el dipòsit decantador
existent no recull tota la zona del magatzem cobert.
L’alternativa 1 implicaria un major risc de vessaments
en obra, tot i que es podria disposar d’un major dipòsit
decantador. L’alternativa 2 suposaria la instal·lació
d’un dipòsit decantador de dimensions adequades per
evitar possibles vessaments accidentals a tota la zona
de magatzem cobert.

0

0

0

El fet que les tres alternatives s’ubiquin en sòl
urbanitzable d’ús industrial, minimitza les molèsties a
la població i a la salut.

0

0

1

A l’alternativa 2 es contempla un espai de preparació
per a la reutilització que socialment pot tenir
connotacions positives.

-3

-8

3

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2019-EE8CF207-EF78-4331-A281-A9CBD28305BC 04/04/2019 7:52:10 Pag.:69/204
Consell Insular de Menorca-07999- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/cime/validardoc.aspx

Biodiversitat

Població
salut

Reducció d’abocaments
contaminants

i Molèsties

Rebuig social

TOTAL

De l’anàlisi realitzada a la taula anterior es desprèn que l’alternativa mediambientalment més
favorable és la 2.
5.3.4. Ampliació i millora de la deixalleria de Maó
Les actuacions previstes a la deixalleria de Maó, a l'igual que a la deixalleria de Ciutadella
consisteixen en l'ampliació de la superfície de la instal·lació i renovar i millorar les infraestructures i
adaptar-les per al compliment del RD 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i
electrònics.
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Pel que fa a l’actuació d’ampliació i millora de la deixalleria de Maó, durant el procés d’elaboració
del Pla s’han analitzat les següents alternatives:
Taula 15. Alternatives per a l’ampliació de la deixalleria de Maó. Font: CONSORCI DE
RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA.
ALTERNATIVA
DESCRIPCIÓ
Alternativa
0
Aquesta alternativa consisteix en mantenir la superfície actual de la
ampliació deixalleria
instal·lació.
Maó
Alternativa
1
Aquesta alternativa consisteix en modificar la ubicació de la deixalleria a
ampliació deixalleria
una altra parcel·la dintre del polígon industrial de Maó.
Maó
Alternativa
2Aquesta alternativa consisteix en ampliar la superfície actual addicionant
ampliació deixalleriauna part de zona verda de la parcel·la annexa per habilitar un espai per
Maó
fer compostatge comunitari.
Taula 16. Anàlisi de la idoneïtat d’ampliar i millorar la deixalleria de Maó. Font: CONSORCI
DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA.
ASPECTES A VALORAR
ALT0 ALT1 ALT2 OBSERVACIONS
Gestió de residus

0

-2

1
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L’alternativa 0 no suposaria canvis en la gestió actual
de residus. L’alternativa 1 suposaria una important
generació de residus de construcció i demolició en la
nova construcció de la instal·lació. L’alternativa 2
suposaria una millora en la gestió de residus, ja que
s’habilitaria un espai pel compostatge comunitari de la
matèria orgànica domèstica.
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Consum energètic

0

-1

0

Les alternatives 0 i 2 no varien la situació actual. En
relació a l’alternativa 1, s’incrementaria el consum
energètic a causa de les noves obres.

Qualitat
de Transport
l’aire i canvi
climàtic

0

-1

0

L’alternativa 0 no suposa canvis en la freqüència del
transport. L’alternativa 1 suposaria un increment del
transport en fase d’obres. S’ha considerat que
l’increment de transport per obres de l’alternativa 2 és
mínim.

Emissions

0

-1

0

En aquest tipus d’instal·lació, les emissions estan
directament vinculades amb el transport.

Afectacions a espècies

0

-1

0

Afectacions a espais

0

-1

0

Les alternatives 0 i 2 no suposen cap nova afectació.
Amb l’alternativa 1 existeix la possibilitat que la
parcel·la de sòl industrial seleccionada no estigui
urbanitzada, el que sí que podria provocar afectacions
al medi.

Ocupació del sòl

0

-2

0

Les alternatives 0 i 2 no suposen major consum de
sòl, mentre que l’alternativa 1 sí, ja que s’ocuparia
una nova parcel·la.

Aigua

-1

-1

1

L’alternativa 0 suposaria mantenir el risc actual de
vessaments accidentals, ja que el dipòsit decantador
existent no recull tota la zona del magatzem cobert.
L’alternativa 1 implicaria un major risc de vessaments
en obra, tot i que es podria disposar d’un major dipòsit
decantador. L’alternativa 2 suposaria la instal·lació
d’un dipòsit decantador de dimensions adequades per
evitar possibles vessaments accidentals a tota la zona
de magatzem cobert.

0

0

0

Les alternatives 0 i 2 no suposen molèsties a la
població, ja que es troben en un indret amb una
densitat molt baixa de veïnat. I l’alternativa 1 tampoc,
ja que la instal·lació s’ubicaria en sòl urbà d’ús
industrial.

0

0

1

A l’alternativa 2 es contempla un espai de preparació
per a la reutilització i un espai pel compostatge
comunitari, actuacions que socialment poden tenir
connotacions positives.

-1

-10

3
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TOTAL

De l’anàlisi realitzada a la taula anterior es desprèn que l’alternativa mediambientalment més
favorable és la 2.
5.3.5. Construcció d’una nova planta de tractament de residus voluminosos
El Pla preveu la construcció d’una nova planta de tractament de residus voluminosos a Maó a la
mateixa ubicació de la planta incendiada l’estiu del 2017, ja contemplada en el Pla Director de
Residus aprovat l’any 2006.
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En aquest sentit, les possibles alternatives que s’han plantejat en la redacció del Pla han estat les
següents:
Taula 17. Alternatives per a la gestió dels residus voluminosos. Font: CONSORCI DE
RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA.
ALTERNATIVA
DESCRIPCIÓ
Alternativa de gestió Es manté la situació actual consistent en què els residus
de voluminosos 0
voluminosos es gestionen amb gestors privats que disposin
d’autorització ambiental per a la seva gestió.
Alternativa de gestió S’opta per la construcció d’una nova planta de tractament de residus
de voluminosos 1
voluminosos a una nova ubicació.
Alternativa de gestió S’opta per la construcció d’una nova planta de tractament de residus
de voluminosos 2
voluminosos ubicada en els terrenys que ocupava la planta anterior.
A continuació es procedeix a detallar l’anàlisi des del punt de vista ambiental de cadascuna de les
alternatives plantejades.
Taula 18. Anàlisi de la idoneïtat de construcció d’una nova planta de tractament integral de
residus voluminosos. Font: CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA.
ASPECTES A VALORAR
ALT0 ALT1 ALT2 OBSERVACIONS
Gestió de residus

-2

1

1
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L’alternativa 0 no resol la problemàtica de gestió dels
residus voluminosos dins l’illa.
Les alternatives 1 i 2 suposarien dotar a l’illa d’una
instal·lació adequada per a la gestió dels residus
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voluminosos.
Consum energètic

-1

-1

-1

Les tres alternatives suposaran un consum energètic
similar pel tractament dels residus voluminosos.

Qualitat
de Transport
l’aire i canvi
climàtic
Emissions

-1

-1

-1

Les tres alternatives suposaran un transport de
residus similar.

-2

1

1

Les alternatives 1 i 2 dotarien a l’illa d’una instal·lació
que permetria millorar la classificació i aprofitament
dels residus voluminosos més a prop de l’origen de
generació, i minvaria la quantitat de rebuig generat en
el procés de tractament. Aquesta reducció, redundaria
en una disminució de les emissions a l’abocador on
es diposita el rebuig.

Biodiversitat

Afectacions a espècies

0

-1

0

Afectacions a espais

0

-1

0

L’alternativa 0 no suposa noves afectacions al medi.
L’alternativa 1 implicarà afectar uns terrenys que
previsiblement en l’actualitat no estan urbanitzats.
L’alternativa 2 no implica cap nova afectació, respecte
a la situació prèvia a l’estiu de 2017 en què ja existia
una planta.

Ocupació del sòl

0

-1

1

L’alternativa 1 suposa l’ocupació de nou sòl, mentre
que l’alternativa 2 evita l’ocupació d’un nou espai, i a
més s’utilitza una superfície ja degradada (atès que
antigament en aquest espai existia l’antic abocador de
Maó).

Aigua

0

-1

-1

Les alternatives 1 i 2 tindrien un major risc de
vessaments contaminats durant el període d’execució
de les obres.

0

0

0

Les alternatives 0 i 2 no suposen molèsties a la
població, ja que es troben en un indret amb una
densitat molt baixa de veïnat. I l’alternativa 1 tampoc,
ja que la instal·lació s’ubicaria en sòl urbà d’ús
industrial.

-1

0

0

L’alternativa 0 pot suposar un rebuig social motivat
per l’abandó d’un espai on abans es prestava un
servei.

-7

-4

0

Població
salut

Reducció d’abocaments
contaminants
i Molèsties

Rebuig social

TOTAL

Tal com s’aprecia a l’anàlisi mostrada a la taula anterior, l’alternativa 2, que és l’adoptada en el
Pla, és la que causa una menor afectació al medi.
5.3.6. Limitació del nombre d’instal·lacions de residus de construcció i demolició i
ampliació de les superfícies autoritzades actualment
Actualment a Menorca hi ha 3 plantes privades per al tractament d’aquests residus: 2 a Ciutadella
de Menorca i una altra al municipi d’Alaior. L’anterior figura de planejament permetia ubicar fins a
un total de 5 plantes més en àrees d’interès agrari, àrees de transició o sòl rústic comú de règim
general. En canvi, el nou instrument de planificació adopta com a vàlida l’estratègia de, per una
banda, limitar la capacitat d’ampliació de les instal·lacions existents, i per l’altra obligar a què les
futures instal·lacions d’iniciativa privada es puguin establir únicament en sòls d’ús industrial.
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Per tant, les alternatives que s’han plantejat en la redacció del Pla han estat les següents:
Taula 19. Alternatives per a la gestió dels residus de construcció i demolició. Font:
CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA.
ALTERNATIVA
DESCRIPCIÓ
Alternativa de gestió Mantenir el límit de 5 plantes de tractament de RCD en sòl classificat
de RCD 0
com d’interès agrari, de transició o rústic comú de règim general,
segons el contemplat en el Pla Director Sectorial aprovat l’any 2006.
Alternativa de gestió Permetre la instal·lació d’un nombre il·limitat de plantes de
de RCD 1
tractament de RCD en sòl classificat com d’interès agrari, de
transició o rústic comú de règim general.
Alternativa de gestió Limitar el nombre de plantes de tractament de RCD en sòl rústic a
de RCD 2
les tres existents actualment, permetent el creixement de la seva
superfície autoritzada en un 20% com a màxim. I no limitar el
nombre de plantes que es puguin implantar en sòl urbà d’ús
industrial.
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Taula 20. Anàlisi de la conveniència de permetre l’ampliació de les instal·lacions de
tractament de residus de la construcció i demolició. Font: CONSORCI DE RESIDUS I
ENERGIA DE MENORCA.
ASPECTES A VALORAR
ALT0 ALT1 ALT2 OBSERVACIONS
Gestió de residus

1

1

1

A les tres alternatives l’increment del nombre de
plantes redundaria en una major oferta per a la gestió
de residus. La diferència radicaria en el tipus de sòl
ocupat per aquestes.

Consum energètic

-1

-2

0

L’alternativa 0 implica un menor nombre de plantes,
fet que permet concentrar la gestió dels residus i
optimitzar el funcionament dels equips i el seu
consum energètic. Això no obstant, el fet que les
plantes estiguin ubicades en rústic, suposaria majors
dificultats pel subministrament energètic.
L’alternativa 1 implica una menor optimització
energètica a causa d’un major nombre de plantes, a
la qual cosa s’hi ha d’afegir també els inconvenients
de subministrament energètic derivats de la ubicació
en sòl rústic.
L’alternativa 2 suposa una menor optimització
energètica a causa d’un major nombre de plantes, tot
i que això es veu compensat per les majors facilitats
de subministrament energètic gràcies a la ubicació de
les noves plantes en sòl urbà d’ús industrial.

Qualitat
de Transport
l’aire i canvi
climàtic

-2

-1

0

L’alternativa 0 implica que, com que no hi ha tantes
plantes de tractament, en alguns casos s’hauran de
fer trajectes més llargs en vials en sòl rústic, que per
les seves característiques podrien provocar l’emissió
de partícules de pols que afectarien la qualitat de
l’aire. En el cas de l’alternativa 1, un major nombre de
plantes evitaria trajectes més llargs, tot i que, al
ubicar-se les plantes en rústic, també s’afectaria la
qualitat de l’aire per l’emissió de partícules de pols.
Finalment, l’alternativa 2 també implica l’existència
d’un major nombre de plantes, el que redueix els
trajectes llargs. A més, la ubicació de les plantes en
polígons industrials, afavoreix la connectivitat amb els
punts de generació de residus (que principalment es
produeixen en sòl urbà) i es redueixen les emissions
de partícules de pols per l’ús de vials urbanitzats.

Emissions

-1

-2

-1

Si considerem que un major nombre de plantes
implica una major producció d’emissions, les
alternatives 1 i 2 suposen les opcions més
desfavorables. Tot i que, l’alternativa 2 implica menys
emissions gràcies a la ubicació de les noves plantes
en sòl industrial.
L’afectació de l’alternativa 0 també és desfavorable ja
que, tot i limitar el nombre de plantes, es permet la
construcció de dues plantes més en sòl rústic.

Afectacions a espècies

-1

-2

0

Afectacions a espais

-1

-2

0

Les alternatives 0 i 1 són les més desfavorables, ja
que permeten la construcció de noves plantes en sòl
rústic, amb la consegüent afectació d’espècies i
espais. L’alternativa 1 és la pitjor, ja que no limita el
nombre d’instal·lacions i per tant pot afectar en major
mesura.
No es considera que l’alternativa 2 pugui afectar de
manera significativa a espècies i espais, ja que el
nombre de plantes en rústic no varia i la previsió
d’ampliació de les mateixes es limita a la zona
circumdant de les plantes existents. A més, la
ubicació de noves plantes es reserva en sòl industrial
ja urbanitzat.

-2

-2

-1

Biodiversitat

Ocupació del sòl
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Les alternatives 0 i 1 suposen una major ocupació del
sòl per l’ús de sòl rústic.
En aquest cas l’alternativa 2 és la que suposa una
menor afectació, ja que únicament contempla
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l’ampliació de la superfície de les plantes existents en
un 20% com a màxim. I la ubicació de les plantes
noves es limita a sòl industrial ja ocupat.
Aigua
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Població
salut

Reducció d’abocaments
contaminants

i Molèsties
Rebuig social

TOTAL

-1

-2

0

L’alternativa 0 implica un menor nombre de plantes,
fet que redueix els possibles abocaments
contaminants, tot i que en localitzar-se en sòl rústic,
no existeix xarxa de clavegueram i es requereix la
instal·lació de sistemes de depuració individuals.
L’alternativa 1 implica un major nombre de plantes en
sòl rústic, incrementant-se la possible afectació sobre
les aigües descrita a l’alternativa 0.
L’alternativa 2 suposa mantenir la situació actual a les
tres plantes existents en rústic. Les possibles noves
plantes se situarien en sòl industrial, on existeix un
sistema de clavegueram que minimitza l’afectació al
medi.

-1

-2

0

-1

-2

0

Les alternatives 0 i 1 suposen un major rebuig social
a causa de l’ocupació de sòl rústic per a un ús
industrial. L’afectació s’agreuja a major nombre de
plantes. Com que amb l’alternativa 2 no s’ubicarien
noves instal·lacions en rústic, es considera que no
existiria rebuig social.
Es considera que les molèsties estan directament
relacionades amb el possible veïnat de les plantes
situades en rústic, per això, a major nombre de
plantes, majors possibles molèsties. Com que
l’alternativa 2 no suposa més plantes en rústic i les
noves es localitzarien en sòl industrial reservat a
l’efecte, es considera que les molèsties a la població i
a la salut serien mínimes.

-10

-16

-1

Tal com es pot comprovar a la taula anterior, l’alternativa 2, que és l’adoptada en la confecció del
Pla, és la menys nociva de les alternatives plantejades.
5.3.7. Construcció d’una planta de transferència de residus domèstics a Ciutadella
L’anterior pla preveia la construcció d’una estació de transferència de residus procedents de la
recollida selectiva d’envasos al municipi de Ciutadella, la qual no es va arribar a construir. En
aquest sentit, el nou Pla contempla la possibilitat que s’acabi construint aquesta planta, tant per a
les fraccions recollides selectivament com la fracció de rebuig, amb la finalitat d’optimitzar el
transport dels residus generats a la zona de ponent de l’illa cap a les instal·lacions de tractament
situades a l’est de l’illa.
Taula 21. Alternatives a la instal·lació d’una planta de transferència de residus a Ciutadella.
Font: CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA.
ALTERNATIVA
DESCRIPCIÓ
Alternativa de planta No instal·lar cap planta de transferència pels residus domèstics.
de transferència a
Ciutadella 0
Alternativa de planta Instal·lar una planta de transferència pels residus domèstics ubicada
de transferència a en sòl rústic.
Ciutadella 1
Alternativa de planta Instal·lar una planta de transferència pels residus domèstics ubicada
de transferència a en sòl urbà d’ús industrial.
Ciutadella 2
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Taula 22. Anàlisi de la conveniència d’instal·lar una planta de transferència de residus
domèstics a Ciutadella. Font: CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA.
ASPECTES A VALORAR
ALT0 ALT1 ALT2 OBSERVACIONS
Gestió de residus

0

1

1

Les alternatives 1 i 2 són més favorables, ja que
doten a l’illa d’una nova planta per a la gestió de
residus.

Consum energètic

0

-2

-1

L’alternativa 0 no suposa cap consum energètic.
L’alternativa 1 implica incrementar el consum
energètic,
a
més
dels
inconvenients
de
subministrament energètic derivats de la ubicació en
sòl rústic de la planta.
L’alternativa 2 també implica un increment del consum
energètic, el qual es veu compensat per les majors
facilitats de subministrament energètic en sòl urbà
d’ús industrial.

Qualitat de l’aire i Transport
canvi climàtic

-2

-1

0

L’alternativa 0 és la més desfavorable atès que
implica un major transport de residus, amb la
consegüent afectació a la qualitat de l’aire.
Tant les alternatives 1 com 2 evitarien trajectes més
llargs, tot i que, l’alternativa 1 en ubicar la planta en
rústic, també s’afectaria la qualitat de l’aire per
l’emissió de partícules de pols. Finalment, l’alternativa
2, en ubicar la planta en el polígon industrial,
afavoreix la connectivitat amb els punts de generació
de residus (que principalment es produeixen en sòl
urbà) i redueix les emissions de partícules de pols per
l’ús de vials urbanitzats.

0

-2

-1

L’alternativa 0 no suposa cap emissió al medi. Les
alternatives 1 i 2, amb la construcció d’una nova
instal·lació, suposen un increment en les emissions,
que es veu empitjorat si la ubicació de la instal·lació
és en sòl rústic, com és el cas de l’alternativa 1.
L’alternativa 0 no representa cap afectació ni a les
espècies ni als espais. A l’alternativa 2 es pot
considerar que l’afectació és mínima, ja que la planta
es localitzaria en sòl industrial ja urbanitzat.
L’alternativa 1 suposaria una previsible afectació, tant
d’espècies com d’espais, en localitzar-se en sòl rústic.

Emissions

Biodiversitat

Afectacions
espècies

a

0

-2

0

Afectacions
espais

a

0

-2

0

0

-2

-1

L’alternativa 0 no suposa l’ocupació de cap espai.
L’alternativa 1 ocuparia un terreny en sòl rústic
actualment no urbanitzat, pel que es considera la
pitjor opció. I l’alternativa 2 ocuparia sòl industrial, el
qual ja es troba reservat per aquest ús.

Ocupació del sòl

Aigua

Reducció
d’abocaments
contaminants

-1

-2

0

L’alternativa 0 no implicaria cap abocament
contaminant, però el trasllat de residus no es veuria
reduït i s’incrementarien les possibilitats de produir-se
vessaments per olis, combustibles, etc.
L’alternativa 1, incrementa la possibilitat de produir
abocaments de contaminants, en localitzar-se en sòl
rústic, on no existeix xarxa de clavegueram i es
requereix la instal·lació de sistemes de depuració
individuals.
L’alternativa 2 situaria la planta en sòl industrial, on
existeix un sistema de clavegueram que minimitza
l’afectació al medi. A més, aquesta alternativa reduiria
el transport de residus dins l’illa, el què evitaria
possibles vessaments per olis, combustibles, etc.

Població i salut

Molèsties

-1

-1

0

Les alternatives 0 i 1 representarien molèsties per la
població i la salut. En el cas de l’alternativa 0, perquè
la situació actual suposa un major trasllat de residus
dins l’illa, incrementant-se el tràfic, el que pot
provocar majors molèsties a la població. L’alternativa
1, si bé redueix el problema de trànsit, la seva
ubicació en rústic pot provocar molèsties al veïnat
disseminat a les zones del voltant.
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L’alternativa 2 situaria la planta en sòl industrial, amb
el que les molèsties es veurien minimitzades.
Rebuig social

TOTAL

0

-1

1

-4

-14

-1

L’alternativa 0 no genera cap rebuig social perquè no
s’altera la situació actual.
L’alternativa 1 és la menys favorable, ja que suposa
afectar una parcel·la en rústic per a una activitat
industrial.
Finalment, l’alternativa 2 suposa un avantatge davant
la resta d’opcions, atès que es redueix el trànsit per
carretera de vehicles de gran tonatge.

Atès que la transferència de residus és una pràctica que quan s’aplica es fa amb l’objectiu de
reduir costos de transport, és evident que obrir aquesta possibilitat en el Pla constitueix una
alternativa de gestió que aportarà els estalvis ambientals derivats d’un menor nombre de
transports secundaris a planta de tractament: menor consum de combustibles fòssils; menys
emissions acústiques i atmosfèriques. De les tres alternatives analitzades, la més favorable és la
número 2.
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5.3.8. Limitació de la ubicació de les instal·lacions no grafiades en el Pla
Atès que existeix la possibilitat que des de la iniciativa privada es pugui plantejar la ubicació de
noves instal·lacions de tractament de residus no grafiades en el nou Pla Director Sectorial. Per
part de l’administració pública s’ha cregut necessari limitar la implantació de noves plantes a sòl
urbà d’ús industrial, per tal de reduir el seu impacte en la mesura del possible.
Taula 23. Alternatives a la ubicació de noves instal·lacions de tractament de residus. Font:
CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA.
ALTERNATIVA
DESCRIPCIÓ
Alternativa
0 No permetre la construcció de noves plantes de tractament de
d’ubicació de noves residus que no estiguin previstes en el Pla.
plantes
de
tractament
de
residus
Alternativa
1 No limitar el tipus de sòl on es puguin implantar les noves
d’ubicació de noves instal·lacions de tractament de residus.
plantes
de
tractament
de
residus
Alternativa
2 Limitar a sòl urbà d’ús industrial la ubicació de noves instal·lacions
d’ubicació de noves de tractament de residus.
plantes
de
tractament
de
residus
Taula 24. Anàlisi de la conveniència de limitar la ubicació de noves instal·lacions de
tractament de residus. Font: CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA.
ASPECTES A VALORAR
ALT0 ALT1 ALT2 OBSERVACIONS
Gestió de residus

0

1

1
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L’alternativa 0 és la més desfavorable, ja que limita la
implantació de noves plantes de gestió de residus i
possibles iniciatives que redundin en la millora de la
valorització dels mateixos.
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Les alternatives 1 i 2 obren la porta a l'existència de
plantes que ampliïn la gestió de residus.
Consum energètic

0

-1

-1

Les alternatives 1 i 2 deixen oberta la possibilitat de
que es construeixin noves plantes amb els consums
energètics corresponents. En el cas de l'alternativa 0
al no permetre noves plantes a les previstes en el Pla
no suposen un major consum energètic.

Qualitat
de Transport
l’aire i canvi
climàtic

0

-1

2

L’alternativa 0 manté les instal·lacions previstes al
Pla, les quals es consideren dimensionades
suficientment, pel que no afectaria al transport a l'illa.
Tant les alternatives 1 com 2 evitarien trajectes més
llargs, al proposar un major nombre d'instal·lacions,
tot i que, l’alternativa 1 al deixar oberta la possibilitat
en ubicar les instal·lacions en rústic, també afectaria
la qualitat de l’aire per l’emissió de partícules de pols.
Finalment, l’alternativa 2, en ubicar les noves
instal·lacions en el polígon industrial, afavoreix la
connectivitat amb els punts de generació de residus i
redueix les emissions de partícules de pols per l’ús de
vials urbanitzats.

Emissions

0

-2

-1

Les alternatives 1 i 2, amb la construcció de noves
instal·lacions, suposen un increment en les
emissions, que es veu empitjorat si la ubicació de les
instal·lacions es permet en sòl rústic, com és el cas
de l’alternativa 1.

Afectacions a espècies

0

-2

0

Afectacions a espais

0

-2

0

L’alternativa 0 i 2 no representen cap afectació ni a
les espècies ni als espais. A l’alternativa 2 es
considera l’afectació com a inexistent, ja que les
plantes es localitzarien en sòl industrial ja urbanitzat.
L’alternativa 1 suposaria una previsible afectació, tant
d’espècies com d’espais, en poder localitzar-se en sòl
rústic.

Ocupació del sòl

0

-2

0

L’alternativa 0 i 2 no representen ocupació de nou sòl.
A l’alternativa 2 es considera sense afectació, ja que
les plantes es localitzarien en sòl industrial ja reservat
per aquests usos.
L’alternativa 1 suposaria una major ocupació d'espai,
en poder localitzar-se en sòl rústic.

Aigua

0

-2

0

L’alternativa 0 implica un menor nombre de plantes,
fet que redueix els possibles abocaments
contaminants.
L’alternativa 1 implica un major nombre de plantes en
sòl rústic, incrementant-se la possible afectació sobre
les aigües ja que no existeix xarxa de clavegueram i
es requereix la instal·lació de sistemes de depuració
individuals.
L’alternativa 2 suposa que les possibles noves plantes
se situarien en sòl industrial, on existeix un sistema
de clavegueram que minimitza l’afectació al medi.

0

-2

0

0

-2

0

Es preveu que les molèsties a la població i el rebuig
social serà superior si les instal·lacions es poden
ubicar en sòl rústic, com és el cas de l'alternativa 1.
L'alternativa 2, en ubicar les noves possibles
instal·lacions en sòl urbà d'ús industrial no implicaran
molèsties o rebuig social.

0

-15

1

Biodiversitat

Població
salut

Reducció d’abocaments
contaminants

i Molèsties
Rebuig social

TOTAL

Analitzades les diferents alternatives, la 2 és considera com la més favorable.
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6. EFECTES GLOBALS DEL PLA SOBRE EL MEDI AMBIENT. IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ
DELS IMPACTES
6.1. ACTUACIONS GENERADORES DE POSSIBLES IMPACTES
Els impactes ambientals potencials que es derivin de l’execució del Pla estan directament
relacionats amb les actuacions que s’estableixen en el mateix. A continuació es llisten les
actuacions que es consideren més rellevants a l'hora de generar potencials impactes:
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- Construcció d'una planta de digestió anaeròbia.
- Actuacions a desenvolupar a l'abocador de Milà I.
- Ampliació i millora de la deixalleria de Ciutadella.
- Ampliació i millora de la deixalleria de Maó.
- Construcció d'una nova planta de tractament de residus voluminosos.
- Limitació del nombre d'instal·lacions de residus de construcció i demolició i ampliació de les
superfícies autoritzades actualment.
- Construcció d'una planta de transferència de residus domèstics a Ciutadella
- Limitació de les instal·lacions no grafiades en el Pla.
En cap cas aquestes actuacions implicaran cap tipus de canvi d'usos respecte a les classificacions
i qualificacions urbanístiques del sòl actualment previstes en els planejaments urbanístics
municipals i supramunicipals (Pla Territorial Insular de Menorca). D’aquesta manera, atès que no
s’estima necessari delimitar noves zones d’equipaments per a les futures instal·lacions, els
impactes potencials sobre el medi es minimitzen en la màxima mesura del possible, almenys des
del punt de vista de la planificació estratègica.
Pel que fa a la possibilitat de futures instal·lacions de gestió de residus que puguin plantejar-se
des de la iniciativa de l’empresa privada, el Pla estableix que aquestes, en cas de plantejar-se,
s’ubicaran en sòl urbà d’ús industrial, sense detriment d’allò que determini l’òrgan ambiental
corresponent en relació els corresponents estudis d’impacte ambiental que calgui redactar.
La resta d'actuacions vinculades amb infraestructures previstes en el Pla, a l'igual que a l'anàlisi
d'alternatives, no es tenen en compte en la identificació i valoració d'impactes, a causa que ja es
trobaven previstes al Pla de 2006, disposen de la corresponent autorització i no afecten a nous
terrenys, pel què aquestes instal·lacions ja han passat el corresponent tràmit ambiental i per tant,
ja s'han valorat els seus possibles impactes.
6.2. IDENTIFICACIÓ D'IMPACTES
La identificació dels possibles impactes es determina a partir de la incidència que les actuacions
del Pla pugui tenir sobre els següents aspectes ambientals:
- Ocupació i consum de sòl.
- Hàbitats i espècies protegides.
- Espais naturals protegits.
- Connectivitat ecològica.
- Riscos naturals.
- Cicle de l’aigua.
- Ambient atmosfèric
- Paisatge i patrimoni.
- Energia.
- Residus i materials.
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- Medi Socioeconòmic.
- Planejament urbanístic.
- Canvi climàtic.
A l'hora d'identificar els possibles impactes es recullen de manera específica els riscos naturals i
per donar compliment a l'article 15.2 de la llei 8/2007 de 28 de maig «de sòl», s'incorporen els
corresponents mapes de riscos naturals a l'annex III.
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Els potencials impactes es desglossen segons la següent taula:
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Taula 25. Matriu d'identificació dels impactes ambientals potencials del Pla. Font: CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA.
ASPECTES
AMBIENTALS

IMPACTES POTENCIALS

Ocupació Geomorfologi
i consum a i Geologia
de sòl
Usos
agrícoles
ramaders
rellevants

ACTUACIONS PREVISTES
Construcció
Actuacions a
d'una planta de desenvolupar a
digestió
l'abocador de
anaeròbia.
Milà I.

Ampliació
i Ampliació
i Construcció
millora de la millora de la d'una
nova
deixalleria de deixalleria de planta
de
Ciutadella.
Maó.
tractament de
residus
voluminosos.

Limitació
del
nombre
d'instal·lacions
de
RCD
i
ampliació
de
les superfícies
autoritzades
actualment.

Construcció
d'una planta de
transferència
de
residus
domèstics
a
Ciutadella

Limitació de les
instal·lacions
no grafiades en
el Pla.

Impermeabilització de sòls

X

X

X

X

X

X

X

X

Alteració de topografia i moviments de
terres

X

X

X

X

X

X

X

X

Pèrdua de sòl agrícola o productius

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Desaparició o degradació de taques
d’HIC prioritaris

-

-

-

-

-

-

-

-

Desaparició o degradació de taques
d’HIC no prioritaris

-

-

-

-

-

-

-

-

Increment de la pressió antròpica
o sobre aquestes espècies

-

-

-

-

-

-

-

-

o

Usos forestals Pèrdua de superfície forestal
rellevants
Fragmentació i empobriment de les
taques forestals existents
Pèrdua de les espècies potencials en
aquests àmbits
Risc
de Episodis de contaminació de sòl en
contaminació fase d’obres
dels sòls
Contaminació del sòl pels usos i
activitats previstes
Hàbitats i HIC prioritaris
espècies
protegides
HIC
no
prioritaris

Espècies
protegides
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en extinció
Espais
naturals
protegits

Degradació de l’hàbitat d’aquestes
espècies

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

de

-

-

-

-

-

-

-

-

Increment del risc d'erosió a partir de
les mesures planificades

X

X

-

X

-

-

-

-

Risc
de Increment del risc de desprendiment a
despreniment partir de les mesures planificades
s

-

-

-

-

-

-

-

-

Risc
d’incendis

Increment del risc d’incendi a partir de
les mesures planificades

X

X

X

X

X

X

X

X

Risc
d’inundació

Increment del risc d’inundació a partir
de les mesures planificades

-

-

-

-

-

X

-

-

Alteració dels cursos de circulació dels
fluxos torrencials

-

-

-

-

-

-

-

-

Problemàtiques associades a episodis
de contaminació de les aigües

X

X

X

X

X

X

X

X

Augment
de
les
necessitats
d’abastament i pressió sobre els
sistemes existents

-

-

-

-

-

-

-

-

Estacionalitat dels consums d'aigua

X

X

X

X

X

X

X

X

Increment de les aigües residuals

X

X

X

X

X

X

X

X

Afectació de la qualitat de l'aire per
de l'activitat

X

X

X

X

X

X

X

X

Afectació de la qualitat de l'aire derivat
de la mobilitat generada, tant en
generació
de
GEH
com
de
contaminants locals

-

-

-

-

-

-

-

-

Espais
Afectacions
Naturals
protegits
protegits
Xarxa Natura
2000

Connectivi Presència de Fragmentació
tat
connectors
connectivitat
ecològica d’abast
territorial
Riscos
naturals

Risc d’erosió

Cicle de Cursos
i
l’aigua
qualitat de les
aigües
superficials i
subterrànies
Instal·lacions
d’abastament

Ambient
Qualitat
atmosfèric l’aire

als

espais

dels

naturals

eixos
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Contaminació Augment de la pressió acústica
acústica
derivada de la nova mobilitat

-

-

-

-

-

-

-

-

Augment dels nivells sonors associat a
les instal·lacions

-

-

-

-

-

-

-

-

Contaminació Afectació derivada de les emissions
odorífera
d’olors associades als procediments
de transport i tractament de residus

X

X

X

X

X

X

X

X

Paisatge i patrimoni

Alteració del paisatge i patrimoni

-

-

-

-

-

-

-

-

Energia

Incidència en el consum energètic per
l'activitat

X

X

X

X

X

X

X

X

Residus i materials

Incidència en la gestió de residus

X

X

X

X

X

X

X

X

Medi soci-econòmic

Increment dels llocs de treballs

X

X

X

X

X

X

X

X

Planejament urbanístic

Incidència en el planejament urbanístic
o altres instruments d'ordenació

X

X

X

X

X

X

X

X

Canvi climàtic

Incidència en les emissions de GEH i
incidència en el canvi climàtic

X

X

X

X

X

X

X

X
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De l'anterior matriu s'extreu que els impactes ambientals amb rellevància derivats de les
actuacions previstes en el pla són els següents:
- Ocupació de sòl per impermeabilització del mateix.
- Alteració de topografia i moviments de terres.
- Episodis de contaminació de sòl en fase d’obres.
- Contaminació del sòl pels usos i activitats previstes.
- Erosió per construcció de desmunts o terraplens.
- Increment del risc d’incendi a partir de les mesures planificades.
- Problemàtiques associades a episodis de contaminació de les aigües.
- Estacionalitat dels consums d'aigua.
- Increment de les aigües residuals.
- Afectació de la qualitat de l'aire per l'activitat.
- Afectació derivada de les emissions d’olors associades als procediments de transport i
tractament de residus.
- Incidència en el consum energètic per l'activitat.
- Increment dels llocs de treballs.
- Incidència en el planejament urbanístic.
- Incidència en el canvi climàtic.
6.3. VALORACIÓ DELS IMPACTES
Per valorar els impactes ambientals rellevants derivats de les actuacions previstes en el pla,
conforme el previst a l'annex IV de la Llei 9/2013 d'avaluació ambiental, es tenen en compte els
següents efectes:
- Caràcter: Positiu i negatiu.
- Efecte: Simple, acumulatiu o sinèrgic.
- Persistència: Permanent o temporal.
- Moment: Curt, mitjà o llarg termini.
De l'anterior es definiran els impactes com a compatible, moderat, sever, crític o residual,
conforme el següent:
- COMPATIBLE: Aquell la recuperació del qual és immediata una vegada finalitza l'activitat i no
precisa mesures preventives o correctores.
- MODERAT: Aquell la recuperació del qual no precisa mesures preventives o correctores
intensives, i en el què la consecució de les condicions ambientals inicials requereix cert temps.
- SEVER: Aquell en el què la recuperació de les condicions del medi exigeix mesures preventives
o correctores, i què fins i tot amb aquestes mesures, la recuperació requereix un període de temps
llarg.
- CRÍTIC: Aquell la magnitud del qual és superior al llindar acceptable. Amb el que es produeix una
pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense recuperació possible, inclòs
amb l'adopció de mesures protectores o correctores.
- RESIDUAL: Pèrdues o alteracions dels valors naturals quantificades en número, superfície,
qualitat, estructura i funció, que no poden ser evitades ni reparades, una vegada aplicades in situ
totes les possibles mesures de prevenció i correcció.
A continuació es valoren els impactes ambientals de les actuacions previstes en el pla:
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a) Ocupació de sòl per impermeabilització del mateix
L'ocupació del sòl per la impermeabilització del mateix, a causa de les actuacions previstes en el
pla (Construcció d'una planta de digestió anaeròbia, actuacions a desenvolupar a l'abocador de
Milà I, ampliació i millora de les deixalleries de Ciutadella i Maó, construcció d'una nova planta de
tractament de residus voluminosos, limitació del nombre d'instal·lacions de RCD i ampliació de les
superfícies autoritzades actualment, construcció d'una planta de transferència de residus
domèstics a Ciutadella i limitació de les instal·lacions no grafiades en el Pla), suposa l'afecció de
sòl ja destinat actualment a la gestió de residus o a sòl urbanitzable d'ús industrial. Pel què no
impliquen canvis d'usos respecte de les classificacions i qualificacions urbanístiques i la seva
impermeabilització redundarà positivament en els efectes sobre el medi.
De l'anterior es desprèn que aquest impacte es considera com a: positiu, simple, permanent i que
afecta a curt termini. Així, l'ocupació del sòl per la impermeabilització de les actuacions previstes
en el Pla es considera com a impacte COMPATIBLE.
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b) Alteració de topografia i moviments de terres.
A l’igual que l’impacte anterior, l’alteració de la topografia i moviments de terres, per les actuacions
previstes en el Pla (Construcció d'una planta de digestió anaeròbia, actuacions a desenvolupar a
l'abocador de Milà I, ampliació i millora de les deixalleries de Ciutadella i Maó, construcció d'una
nova planta de tractament de residus voluminosos, limitació del nombre d'instal·lacions de RCD i
ampliació de les superfícies autoritzades actualment, construcció d'una planta de transferència de
residus domèstics a Ciutadella i limitació de les instal·lacions no grafiades en el Pla), suposa
l’afecció a un sòl ja destinat a la gestió de residus o a sòl urbanitzable d’ús industrial. Això,
comporta que l’alteració de la topografia i el moviment de terres tingui un efecte mínim sobre el
medi.
De l’anterior, es valora l’impacte com a: negatiu, simple, permanent, i que afecta a curt termini.
Així, l’alteració de la topografia i el moviment de terres de les actuacions previstes en el Pla es
considera com a impacte MODERAT.
c) Episodis de contaminació de sòl en fase d’obres.
Les obres associades a les actuacions previstes en el pla, poden portar associats episodis de
contaminació dels sòl per abocaments puntuals, ja siguin d’olis, combustibles, o altres.
En tot cas, aquest impacte serà un impacte: negatiu, acumulatiu, puntual i con una afecció de curt
termini. Pel què es considera els episodis de contaminació en fase d’obres com a un impacte
MODERAT.
d) Reducció de la contaminació del sòl pels usos i activitats previstes.
Els usos i activitats de les infraestructures previstes pel pla no suposaran inicialment la
contaminació del sòl, gracies als requeriments per la seva construcció i funcionament. Aquest
impacte es contempla en situacions molt puntuals en les que es puguin ocasionar vessaments o
fuites accidentals. A més, les actuacions, com és el cas de les previstes a l'abocador de Milà I
redundaran directament en la millora de l'estat del sòl i altres, com és el cas de la planta de
voluminosos, la planta de digestió anaeròbica, la millora de les deixalleries, afavoriran la
valorització dels residus i que per tant, allargaran la vida útil de l'abocador. Tot això minvarà la
possible contaminació del sòl.
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De l'anterior, en termes generals, es valora l'impacte com a: positiu, acumulatiu, temporal i con
una afecció a llarg termini. Pel què es considera que la contaminació pels usos i activitats
previstes pel Pla com un impacte COMPATIBLE.
e) Erosió per construcció de desmunts o terraplens.
A l’igual que l’impacte per l’alteració de la topografia i moviments de terres, per les actuacions
previstes en el Pla (Construcció d'una planta de digestió anaeròbia, actuacions a desenvolupar a
l'abocador de Milà I, ampliació i millora de les deixalleries de Ciutadella i Maó, construcció d'una
nova planta de tractament de residus voluminosos, limitació del nombre d'instal·lacions de RCD i
ampliació de les superfícies autoritzades actualment, construcció d'una planta de transferència de
residus domèstics a Ciutadella i limitació de les instal·lacions no grafiades en el Pla), suposa
l’afecció a un sòl ja destinat a la gestió de residus o a sòl urbanitzable d’ús industrial. Això,
comporta que l’alteració per erosió per construcció de desmunts o terraplens tingui un efecte
mínim sobre el medi.
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De l’anterior, es valora l’impacte com a: negatiu, simple, permanent, i que afecta a curt termini.
Així, l’alteració de l'erosió per construcció de desmunts o terraplens de les actuacions previstes en
el Pla es considera com a impacte MODERAT.
f) Increment dels riscos naturals a partir de les actuacions planificades.
El risc d'incendi s'incrementa amb el nombre d'instal·lacions del pla, però el fet de localitzar-se en
zones de sòl urbanitzable d'ús industrial o en sòl ja destinat històricament a la gestió de residus
minimitza el problema. A més, en general, les actuacions previstes en el Pla s’efectuen en zones
delimitades amb risc d’incendi baix o moderat en la cartografia del Pla Territorial Insular de
Menorca. En el cas de l'abocador de Milà I i la planta de digestió anaeròbica, es situen en una
zona en la que aquest risc s'incrementa, pel que les mesures de protecció contraincendis han de
reforçar-se.
Altres riscos a esmentar són el risc d'inundació de la planta de RCD de Rafal Amagat de
Ciutadella i d'erosió a la planta de RCD del camí de Llumena. Per a aquestes instal·lacions ja
existents, l'únic que el pla preveu és la seva possible ampliació, que preferentment s'haurà de
desenvolupar cap a zones no afectades per aquests riscos.
Aquest impacte es valora com a: negatiu, acumulatiu, puntual, i amb afecció a curt termini. Així, es
considera l'increment dels riscs naturals de les actuacions planificades com a impacte MODERAT.
g) Problemàtiques associades a episodis de contaminació de les aigües.
Les actuacions previstes pel pla reduiran la contaminació de les aigües, gràcies als requeriments
per la seva construcció i funcionament. Aquest impacte es contempla en situacions puntuals en les
quals es puguin ocasionar vessaments o fuites accidentals. Fins i tot, actuacions com les
vinculades a l'abocador de Milà I redundaran en una millora de la qualitat de les aigües
subterrànies.
De l'anterior, es valora l'impacte com a: negatiu, acumulatiu, puntual i amb una afecció a curt
termini. Per la qual cosa es considera que la contaminació de les aigües pels usos i activitats
previstes en el Pla és un impacte MODERAT.

87

Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de Menorca 2019-2025
Estudi Ambiental Estratègic

h) Estacionalitat dels consums d'aigua.
A causa de la pressió turística de l'illa, existeix una variació estacional molt important en la
població i conseqüentment en la generació de residus. Això afecta a les feines de les instal·lacions
de residus de l'illa i als seus consums d'aigua. D'aquí que les instal·lacions tendeixen al seu
dimensionament modular per tal d'ajustar-se a aquesta estacionalitat.
És per això que es valora l'impacte com a: negatiu, acumulatiu, temporal i amb afecció a llarg
termini. D'aquesta manera, l'estacionalitat del consum d'aigua es considera com a un impacte
MODERAT.
i) Increment de les aigües residuals.
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La generació d'aigües residuals s'incrementa amb el nombre d'instal·lacions del pla, però el fet de
localitzar-se en zones de sòl urbanitzable d'ús industrial o en sòl ja destinat històricament a la
gestió de residus minimitza el problema, perquè es disposa dels mitjans per a gestionar amb el
mínim impacte possible aquestes aigües.
Per això, es valora l'impacte com a: negatiu, simple, permanent, i amb afecció a curt termini. Així,
es considera l'increment de les aigües residuals de les actuacions planificades com a impacte
MODERAT.
j) Afectació de la qualitat de l'aire per l'activitat.
Les actuacions previstes pel pla no suposaran inicialment l'afecció de la qualitat de l'aire, gràcies
als requeriments per la seva construcció i funcionament. Fins i tot, hi haurà actuacions que
redundaran en la seva qualitat, com es el cas de les actuacions sobre l'abocador de Milà I,
construcció d'una planta de digestió anaeròbia i la construcció d'una planta de transferència de
residus domèstics a Ciutadella, i d'altres (ampliació i millora de les deixalleries de Ciutadella i Maó,
construcció d'una nova planta de tractament de residus voluminosos, limitació del nombre
d'instal·lacions de RCD i ampliació de les superfícies autoritzades actualment i limitació de les
instal·lacions no grafiades en el Pla) que milloraran la qualitat de l'aire en valoritzar residus que del
contrari finalitzarien a l'abocador en actiu de l'illa, amb les conseqüents emissions de gasos.
De l'anterior, es valora l'impacte com a: positiu, acumulatiu, temporal i amb una afecció a llarg
termini. Pel que es considera que la contaminació de l’aire pels usos i activitats previstes en el Pla
és un impacte COMPATIBLE.
k) Afectació derivada de les emissions d’olors associades als procediments de transport i
tractament de residus.
Inicialment l'afectació derivada de les emissions d'olors associades al transport i tractament
s'incrementa amb el nombre d'instal·lacions del pla, però hi ha actuacions que invertiran aquesta
situació, com és el cas de les actuacions a l'abocador de Milà, que reduirà la possible emissió
d'olors, o bé la planta de transferència de residus de Ciutadella, que optimitzarà el transport i per
tant les possibles molèsties associades a l'olor.
Per això, es valora l'impacte, en general, com a: negatiu, acumulatiu, temporal, i amb afecció a
curt termini. Així, es considera que l’afectació derivada de les emissions d’olors a causa de les
actuacions planificades és un impacte MODERAT.
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l) Incidència en el consum energètic per l'activitat.
El consum energètic, en termes generals, es veurà reduït per les activitats previstes en el pla, com
és el cas de les actuacions a l'abocador de Milà, que reduirà la generació de lixiviats i per tant, els
consums per bombejos i tractament dels mateixos; o bé la planta de transferència de residus de
Ciutadella, que optimitzarà el transport i per tant reduirà el consums de combustibles. A més,
destacar l'aprofitament energètic del gas que produeixi la planta de digestió anaeròbia o la
generació d'energia a partir de la instal·lació d'un parc solar en la superfície de l'abocador de Milà
I.
Per això, es valora l'impacte, en general, com a: positiu, acumulatiu, temporal, i amb afecció a llarg
termini. Així, es considera la incidència en el consum energètic per les actuacions planificades és
un impacte COMPATIBLE.
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m) Increment dels llocs de treballs.
Les actuacions previstes en el pla suposaran un increment en els llocs de treball, no només en les
obres de construcció, millora i condicionament de les actuacions (Construcció d'una planta de
digestió anaeròbia, actuacions a desenvolupar a l'abocador de Milà I, ampliació i millora de les
deixalleries de Ciutadella i Maó, construcció d'una nova planta de tractament de residus
voluminosos, ampliació de les superfícies de plantes de RCD autoritzades actualment i
construcció d'una planta de transferència de residus domèstics a Ciutadella) , sinó amb la dotació
de nous serveis i equipaments (la planta de digestió anaeròbia, la nova planta de tractament de
residus voluminosos i la planta de transferència de residus domèstics a Ciutadella).
De l'anterior, es valora l'impacte com a: positiu, simple, permanent i amb afecció a mitjà termini.
Pel que es considera que l’increment dels llocs de treball per les activitats previstes en el Pla és un
impacte COMPATIBLE.
n) Incidència en el planejament urbanístic.
En general el Pla dóna continuïtat i estableix condicionants per a l’autorització de certes
actuacions de millora, ampliació o limitació de capacitats de tractament per a les instal·lacions ja
existents. No obstant això, també preveu algunes modificacions, tant d'ampliacions com
reduccions de les parcel·les afectades. De tot això no es desprèn que la possible incidència amb
el planejament urbanístic i els instruments d'ordenació vigent serà mínima.
Per l'anterior, es valora l'impacte com a: positiu, simple, permanent i amb una afecció a mitjà
termini. Pel que es considera que la incidència en el planejament urbanístic a causa de les
actuacions previstes en el Pla és un impacte COMPATIBLE.
ñ) Incidència en les emissions de GEH i incidència en el canvi climàtic.
Les actuacions previstes pel pla suposaran inicialment una incidència positiva en la reducció
d'emissions de GEH i en el canvi climàtic. D'una banda, hi haurà actuacions que reduiran les
emissions de GEH com és el cas de les previstes sobre l'abocador de Milà I, la construcció d'una
planta de digestió anaeròbia i la construcció d'una planta de transferència de residus domèstics a
Ciutadella, i d'altre banda, altres actuacions com l'ampliació i millora de les deixalleries de
Ciutadella i Maó, la construcció d'una nova planta de tractament de residus voluminosos, la
limitació del nombre d'instal·lacions de RCD i ampliació de les superfícies autoritzades actualment
89

Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de Menorca 2019-2025
Estudi Ambiental Estratègic

i la limitació de les instal·lacions no grafiades en el Pla, reduiran les emissions de GEH i en el
canvi climàtic, en valoritzar residus que del contrari finalitzarien a l'abocador en actiu de l'illa, amb
les conseqüents emissions de gasos.
De l'anterior, es valora l'impacte com a: positiu, acumulatiu, temporal i amb una afecció a llarg
termini. Pel que es considera que la incidència per emissions i en el canvi climàtic de les activitats
previstes en el Pla és un impacte COMPATIBLE.
6.4. RESUM DELS IMPACTES I CONCLUSIONS
A continuació es resumeix la valoració dels principals impactes derivats del present pla:
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Taula 26. Taula resum de valoració d'impactes. Font: CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA
DE MENORCA
Impacte
Caràcter
Valoració
Ocupació de sòl per impermeabilització del mateix

Positiu

COMPATIBLE

Alteració de topografia i moviments de terres

Negatiu

MODERAT

Episodis de contaminació de sòl en fase d’obres

Negatiu

MODERAT

Contaminació del sòl pels usos i activitats previstes

Positiu

COMPATIBLE

Erosió per construcció de desmunts o terraplens

Negatiu

MODERAT

Increment dels riscos naturals a partir de les actuacions Negatiu
planificades

MODERAT

Problemàtiques associades a episodis de contaminació de Negatiu
les aigües

MODERAT

Estacionalitat dels consums d'aigua

Negatiu

MODERAT

Increment de les aigües residuals

Negatiu

MODERAT

Afectació de la qualitat de l'aire per l'activitat

Positiu

COMPATIBLE

Afectació derivada de les emissions d’olors associades als Positiu
procediments de transport i tractament de residus

COMPATIBLE

Incidència en el consum energètic per l'activitat

Positiu

COMPATIBLE

Increment dels llocs de treballs

Positiu

COMPATIBLE

Incidència en el planejament urbanístic

Positiu

COMPATIBLE

Incidència en les emissions de GEH i incidència en el Positiu
canvi climàtic

COMPATIBLE

En termes generals, es pot considerar que el Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de
Residus No Perillosos de Menorca 2019-2025 tindrà uns efectes positius pel medi ambient.
Els efectes positius de les futures instal·lacions o millora de les existents es traduirà en una millor
separació dels residus per tipologies per la seva posterior reutilització, reciclatge o valorització,
l’allargament de la vida útil dels residus i la minimització del dipòsit en abocador controlat. A més,
en la mesura del possible s'introdueixin actuacions d'aprofitament energètic dels residus i la
implantació d'energies renovables en sòls degradats pel dipòsit de residus.
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De la mateixa manera, les instal·lacions redundaran en la producció de compost de qualitat, el que
permetrà limitar l'ús del material bioestabilitzat a feines de manteniment i restitució dels
abocadors.
També s'ha de tenir en consideració que la ubicació de les noves instal·lacions prevé l'ocupació de
sòl rústic. To i així, la seva construcció podrà causar efectes negatius al medi, per afeccions al
sòl,a les aigües i als riscos ambientals, encara que de manera moderada i puntual.
Globalment, es pot afirmar que l’impacte ambiental derivat de la construcció de noves
instal·lacions i millora de les ja existents serà positiu, ja que permetrà disposar d’unes
infraestructures de tractament de residus adequades per a l’assoliment dels objectius ambientals
en matèria de gestió de residus pel que fa a la prevenció, la preparació per la reutilització, la
valorització i l'eliminació establerts per la normativa vigent. També disminuirà la quantitat de
residus destinats a abocador, reduint el seu impacte sobre el medi. El resultat serà un augment en
l’aprofitament dels residus i els recursos continguts en aquests, al mateix temps que es reduiran
les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
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7. MESURES PER PREVENIR, CORREGIR I COMPENSAR ELS EFECTES NEGATIUS DEL
PLA SOBRE EL MEDI AMBIENT
Segons la valoració dels impactes realitzada a l'apartat anterior, podem concloure que
majoritàriament els impactes són de caràcter positiu i compatible, pel que no requereixen l'adopció
de mesures preventives, correctores o compensatòries.
No obstant això, la construcció de les noves instal·lacions, encara que de manera moderada i
puntual, podrà causar efectes negatius al medi, per afeccions al sòl (Alteració de topografia i
moviments de terres, episodis de contaminació de sòl en fase d’obres i erosió per construcció de
desmunts o terraplens), afeccions a les aigües (Problemàtiques associades a episodis de
contaminació de les aigües, estacionalitat dels consums d'aigua i increment de les aigües
residuals) i riscos ambientals (Increment del risc d’incendi a partir de les actuacions planificades),
davant el qual aquest pla planteja una sèrie de mesures preventives i correctores.
7.1. MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES GENERALS
A grans trets el Pla es defineix sota una sèrie de premisses que eviten les possibles afeccions
ambientals. Aquestes mesures de prevenció generals són les següents:
7.1.1. Concentració d'infraestructures de tractament
El Pla preveu ser continuista amb la concentració de les infraestructures de tractament a l'Àrea de
Gestió de residus de Milà. Així, la nova planta de digestió anaeròbia es localitza a aquesta Àrea,
juntament amb la planta de tractament mecànic- biològic, la planta de condicionament de la
recollida separada, el forn incinerador i l'abocador en actiu i els restituïts.
Amb aquesta concentració d'infraestructures el què es persegueix és d'una banda, l'optimització
del tractament de residus, aprofitant les sinergies d'unes plantes amb les altres, i la proximitat dels
abocadors pel dipòsit dels rebutjos. D'altra banda, localitzar aquesta nova instal·lació en una zona
que històricament ja ha estat utilitzada per a la gestió de residus, evita l'ocupació de nou territori
amb una activitat que pot comportar molèsties i afecció a l'entorn.
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7.1.2. Prioritat d'ampliació i ús d'instal·lacions de residus existents
Una de les màximes del pla és minimitzar l'afectació de nou terreny per l'activitat relacionada amb
la gestió dels residus. És per això que es limita la construcció de noves plantes de RCD i es
permet l'ampliació fins a un 20% de les existents, no es preveu la construcció de noves
deixalleries, sinó que s'amplien i milloren les deixalleries de Maó i Ciutadella, i es construeix la
nova planta de residus voluminosos en el mateix lloc que l'anterior.
7.1.3. Limitació de la ubicació de noves infraestructures en sòl urbanitzable d'ús industrial
El Pla limita la construcció d'una planta de transferència de residus domèstics a Ciutadella a sòl
urbanitzable d'ús industrial, així com les possibles noves instal·lacions que puguin sorgir de la
iniciativa privada.
L'objectiu d'aquesta mesura és limitar aquestes infraestructures a un sòl que el planejament ja
preveu per a aquest ús i que disposa dels serveis necessaris per minimitzar les possibles
afeccions al medi.
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7.2. MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES DEL SÒL
Les mesures preventives i correctores del sòl es divideixen en mesures a aplicar en fase d'obres i
en fase d'execució de l'activitat.
7.2.1. Mesures preventives i correctores del sòl en fase d'obres
- Controlar l'accés a obra i restringir-lo a personal autoritzat.
- Determinar escrupolosament els límits de les superfícies d'ocupació, i dels elements a protegir,
abans de l'execució de les obres.
- Delimitar i fixar les zones de trànsit de maquinària i vehicles.
- Mantenir un correcte estat dels tancaments perimetrals.
- Disposar de les instal·lacions d'obra necessàries: oficina, farmaciola, magatzem, vestuaris,
serveis, àrea d'aparcament de maquinària, àrees d'apilaments i deixalleries.
- Restauració dels espais deteriorats per les obres.
- Limitar les instal·lacions d'obra als llocs establerts.
- Minimitzar els moviments de terres
- Situar els apilaments de materials en les àrees previstes a aquest efecte.
- Realitzar una mecànica preventiva en maquinària i vehicles.
- Vigilar que no es produeixin vessaments ni abocaments incontrolats.
- Emmagatzemar bidons amb combustible o oli en espais habilitats per a tal fi.
- Evitar la realització de les operacions de neteja i manteniment de vehicles i maquinària en obra.
Aquestes operacions hauran de ser realitzades en tallers, gasolineres o llocs convenientment
condicionats.
- Evitar l'arrossegament i abocament dels productes fora de la zona d'emmagatzematge, tant per
efecte del vent, pluja o pel pas de vehicles.
- Mantenir un adequat manteniment tècnic dels vehicles i maquinària pesada.
- Assignar durant la fase d'obres un responsable mediambiental que s'encarregui de vigilar i
registrar les incidències sorgides durant el desenvolupament d'aquestes.
7.2.2. Mesures preventives i correctores del sòl en fase d'explotació
- Pavimentació de les instal·lacions e impermeabilització de les zones que ho requereixin.
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- Trasllat de residus en vehicles coberts, per tal d'evitar la presència de volats en carreteres, vials,
instal·lacions i terrenys confrontants.
- Prohibició de l'aplicació de fangs de depuradora a sòls agrícoles sense tractament previ dels
fangs.
- Vigilar el compliment dels requisits de qualitat del compost per la seva aplicació en funció dels
diferents usos.
7.3. MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES DE LES AIGÜES
Les mesures preventives i correctores de les aigües es divideixen en mesures a aplicar en fase
d'obres i en fase d'execució de l'activitat.
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7.3.1. Mesures preventives i correctores de les aigües en fase d'obres
- Les aigües residuals sanitàries procedents dels serveis es gestionaran de forma independent.
- Situar les instal·lacions auxiliars en una zona que s'aïllarà de la xarxa de drenatge natural.
Disposarà de solera impermeable i d'un sistema de recollida d'efluents per a evitar la contaminació
del sòl i de les aigües per acció d'olis i combustibles.
- No es permetrà la càrrega i descàrrega de combustible, canvis d'olis i les activitats pròpies de
taller en zones diferents de l'assenyalada.
- Executar dispositius de conducció d'aigües i sistemes de retenció de sòlids en suspensió, de
manera que es recullin en ells les aigües contaminades per efecte de les obres.
- Mantenir les obres de drenatge o cunetes de guarda en correcte estat, netes de fang i vegetació,
de manera que puguin evacuar l'aigua d'escolament recollit, sense que es produeixin efectes de
tamponament o resclosa.
7.3.2. Mesures preventives i correctores de les aigües en fase d'explotació
- Pavimentació de les instal·lacions e impermeabilització de les zones que ho requereixin,
principalment per l'emmagatzematge de residus.
- Manteniment, reparació, substitució i neteja de les estructures de la xarxa de drenatge d'aigües
pluvials, com cunetes, baixants, passos sota vial, punts de connexions.
- Manteniment, reparació, substitució i neteja de les instal·lacions de captació, emmagatzematge,
conducció i tractament de les aigües grises i lixiviats.
- Les aigües residuals sanitàries procedents dels serveis es gestionaran de forma independent.
- Reutilització al màxim possible de les aigües depurades en els processos de les instal·lacions.
7.4. MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES DAVANT ELS RISCOS AMBIENTALS
Les mesures preventives i correctores davant els riscos ambientals, concretament en el cas del
risc d'incendis, es divideixen en mesures a aplicar en fase d'obres i en fase d'execució de
l'activitat.
7.4.1. Mesures preventives i correctores davant el risc d'incendis en fase d'obres
- Humectar el terreny en la zona de treball, si es detecta risc d'incendi prèviament a l'inici dels
treballs.
- Abalisar degudament la zona de treball que impliqui risc d'incendi.
- Disposar d'un perímetre net d'almenys 10m d'ample a manera de tallafocs.
- Establir zones d'apilament de terres per a emprar en l'extinció en cas d'incendi.
- Disposar dels telèfons d'emergències i servei de bombers en llocs visibles.
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- Delimitar i condicionar les zones d'emmagatzematge i dipòsit de les matèries o substàncies
perilloses.
- Imposar totalment la prohibició de fumar o fer foc en presència o proximitat de materials
inflamables.
- Aplicar amb rigor la normativa de prevenció d'incendis.
7.4.2. Mesures preventives i correctores davant el risc d'incendis en fase d'explotació
- Disposar d'una xarxa contra incendis amb hidrants a les instal·lacions que ho requereixin.
- Minimitzar els emmagatzematges de residus a l'estricament necessari.
- Aplicar amb rigor la normativa de prevenció d'incendis.
8. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL
En aquest programa de vigilància ambiental s'ha considerat convenient no només limitar-lo a les
infraestructures, sinó que també s'incorpora un programa de vigilància per a les accions recollides
en el pla de prevenció i gestió de residus.
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8.1. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL DE LES INFRAESTRUCTURES
El programa de vigilància ambiental de les infraestructures recull les tasques de vigilància i control
durant la fase d'obres i la fase d'execució de l'activitat.
L'objectiu del programa de vigilància ambiental de les infraestructures es recollir els procediments
per comprovar el compliment de les mesures preventives i correctores del Pla, que els sistemes
de protecció ambiental funcionen com a es pretén i que es compleixen les condicions de
l'autorització de la instal·lació.
8.1.1. Programa de vigilància ambiental de les infraestructures en fase d'obres
- Es vigilarà i controlarà el compliment dels requeriments relatius a l'execució de les obres,
prevists als projectes i les autoritzacions corresponents. Especialment la metodologia, lloc i
periodicitat del mesurament dels paràmetres i dades a controlar, així com els resultats obtinguts.
- Es controlarà el compliment de les mesures preventives i correctores previstes per a la fase
d'obres en el present pla.
8.1.2. Programa de vigilància ambiental de les infraestructures en fase d'explotació
- Es vigilarà i controlarà el compliment dels requeriments relatius a l'explotació de l'activitat
prevists als projectes i autoritzacions corresponents.
- Es controlarà el compliment de les mesures preventives i correctores previstes per a la fase
d'explotació en el present pla.
8.2. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL DE LES ACCIONS
El programa de vigilància ambiental pel seguiment de les accions recollides en el pla de prevenció
i gestió de residus es fonamenta en un sistema d'indicadors. Aquests indicadors ens ajudaran a
simplificar la informació recollida, i descriure i valorar l'evolució de les accions previstes al pla i el
compliment dels seus objectius.
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8.2.1. Indicadors de seguiment
Els indicadors de seguiment es valoraran periòdicament amb la finalitat d’avaluar el grau de
desenvolupament del Pla, monitoritzar l’assoliment dels objectius i valorar la contribució dels
diferents instruments que s’apliquin.
Es defineixen dues tipologies diferenciades d'indicadors del seguiment de les accions del pla:
- Indicadors d'execució d'actuacions. Aquests indicadors es recullen a les fitxes de l'annex I del
present document.
- Indicadors de compliment d'objectius. A les següents taules es recullen aquests indicadors:
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Taula 27. Indicadors de seguiment per a la línia estratègica LE1. Font: DATAMBIENT.
CODI

DESCRIPCIÓ DE L’INDICADOR

UNITAT DE MESURA

LE1.1

Generació per càpita de residus

Kg/(hab·dia)

LE1.2

Residus reutilitzats versus total de residus municipals recollits

%

LE1.3

Malbaratament alimentari

t/any

LE1.4

Quantitat de residus recollits del medi natural

t/any

LE1.5

Campanyes orientades a la prevenció i correcta segregació
dels residus

Nombre de
campanyes/any

Taula 28. Indicadors de seguiment per a la línia estratègica LE2. Font: DATAMBIENT.
CODI

DESCRIPCIÓ DE L’INDICADOR

UNITAT DE MESURA

LE2.1

Recollida selectiva bruta

% en pes respecte al total recollit

LE2.2

Recollida selectiva bruta de la FORM

% en pes respecte al total generat
segons bossa tipus

LE2.3

Qualitat de la FORM recollida

% en pes d’impropis respecte el
recollit

LE2.4

Recollida selectiva bruta d’Envasos Lleugers

% en pes respecte al total generat
segons bossa tipus

LE2.5

Recollida selectiva bruta de Paper-cartó

% en pes respecte al total generat
segons bossa tipus

LE2.6

Recollida selectiva bruta de Vidre

% en pes respecte al total generat
segons bossa tipus

LE2.7

Recollida selectiva de RAEEs

% en pes respecte al total generat
segons bossa tipus

LE2.8

Recollida selectiva d’altres fraccions: tèxtil, oli % en pes respecte al total generat
vegetal, residus voluminosos, fracció vegetal, segons bossa tipus
runes, pneumàtics fora d’us, residus perillosos
en petites quantitats.

Taula 29. Indicadors de seguiment per a la línia estratègica LE3. Font: DATAMBIENT.
CODI

DESCRIPCIÓ DE L’INDICADOR

UNITAT DE MESURA

LE3.1

Nombre de serveis de recollida supramunicipals

Número/any

LE3.2

Aprovació d’instruments de fiscalitat ambiental de manera Nombre
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LE3.3_4

consorciada entre els municipis de Menorca

d’ordenances/any

Accions d’informació dels resultats de gestió

Accions/any

Taula 30. Indicadors de seguiment per a la línia estratègica LE4. Font: DATAMBIENT.
CODI

DESCRIPCIÓ DE L’INDICADOR

UNITAT DE MESURA

LE4.1

Percentatge de residus destinats a abocador

t abocador/t totals recollides

LE4.2

Grau d’utilització de compost i bioestabilitzat

t compost i bioestabilitzat utilitzat /t
compost i bioestabilitzat generats

LE4.4

Percentatge de residus de fems i purins
tractats

t de residus de fems i purins tractats /t
de residus de fems i purins generats

Els indicadors de seguiment els calcularà el Consorci de residus i energia de Menorca, a partir de
la informació que els facilitin els gestors de residus, els gestors dels serveis de recollida de
residus, els sistemes integrats de gestió de residus i els ajuntaments.
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8.2.2. Avaluació i revisió de resultats
Durant la fase d’execució de les accions que es deriven d’aquest model de gestió,
s’implementaran mecanismes d’avaluació i revisió periòdica, amb l’objectiu de poder adaptar les
accions als imprevistos, així com als possibles canvis que es puguin produir, sigui per
modificacions normatives o per la mateixa dinàmica d’execució del Model.
Els mecanismes d’avaluació i revisió periòdica previstos són els següents:
a) Fitxa d’avaluació d’actuacions
Quan finalitzi cada actuació s’emplenarà una fitxa d’avaluació de les actuacions on s’inclogui una
anàlisi del desenvolupament de la mateixa amb el següent contingut mínim:
- Valoració de resultats.
- Identificació de dificultats i inconvenients observats.
- Elaboració de propostes de millora.
En el cas d’actuacions permanents que per tant no tenen data d’acabament, l’informe es realitzarà
com a màxim 6 mesos després de la seva implantació.

DIAGNOSI

OBJECTIUS

ACCIONS
MECANISMES
D’AVALUACIÓ I
REVISIÓ PERIÒDICA

EXECUCIÓ
INDICADORS DE
SEGUIMENT

Figura 38. Esquema d’avaluació i revisió anual del Pla de prevenció i gestió.
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b) Memòria anual
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La memòria anual d’aplicació del Pla de Prevenció i Gestió reflectirà el seguiment detallat dels
resultats obtinguts, de les actuacions i de l'evolució del compliment dels objectius, amb l’anàlisi
dels indicadors d’execució i dels indicadors de seguiment. D'aquesta manera, en funció dels
resultats anuals obtinguts, es podran modificar les estratègies i/o actuacions previstes per a l'any
següent.
La responsabilitat de redacció de la memòria anual recaurà sobre el Consell Insular de Menorca,
organisme que la lliurarà a la Conselleria de Medi Ambient abans del 31 de març de l’any següent,
amb els següents continguts mínims:
- Resum d’actuacions realitzades, indicant el percentatge d’execució de les accions contemplades
en el Pla, així com les fitxes d’avaluació d’actuacions que correspongui.
- Quantificació dels indicadors de compliment dels objectius.
- Relació de les principals dificultats identificades en l’execució de les accions.
A més, la memòria inclourà la següent informació:
- Producció total de residus domèstics, en tones per any, diferenciat per municipis.
- Dades de producció, vies de gestió i destinacions de cadascun dels fluxos de residus inclosos en
l’àmbit d’aplicació d’aquest Pla.
- Percentatge de residus tractats mitjançant les diferents tècniques previstes.
- Descripció dels sistemes de recollida selectiva implantats.
- Millores realitzades a les infraestructures de tractament de residus.
- Funcionament de la xarxa de deixalleries de Menorca.
- Dades de la recollida selectiva, diferenciades per tipus de residus i per municipis.
- Síntesi dels resultats obtinguts.
Tota la informació se subministrarà en suport informàtic i, si és necessari, es detallarà mitjançant
els formularis previstos a la normativa vigent.
Les administracions competents posaran a disposició de la ciutadania totes les dades generades,
així com la memòria anual.
c) Revisió final
Aquesta revisió es realitzarà a la finalització del període d'aplicació del pla. En aquest moment
s'espera haver desenvolupat totes les actuacions i haver arribat als objectius previstos. Els
resultats i conclusions d'aquesta revisió han de servir per plantejar les estratègies i objectius per a
futures planificacions.
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ANNEX I. FITXES DE LES ACCIONS
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Impuls de l’autocompostatge

MOE102

Objectius relacionats
LE1. Programa de prevenció i reutilització de residus

1.1
2.3

Descripció/justificació de l’actuació
El compost és el producte orgànic, higienitzat i parcialment estabilitzat, que procedeix del procés de compostatge de la FORM, l’ús del
qual pot resultar beneficiós per al sòl i el desenvolupament de les plantes.
Fomentar el seu ús està vinculat a la sensibilització sobre la recollida selectiva de la fracció orgànica de qualitat.

Actuacions
· Estudi de viabilitat de compostatge individual i comunitari en nuclis aïllats.
· Adquisició de compostadors individuals i comunitaris i repartiment dels mateixos a les zones seleccionades.
· Impuls de xarxa de compostaires i de compostatge comunitari, que inclogui centres educatius.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Consorci de residus i energia de Menorca.
Ajuntaments

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2019-2025

Durada

Contínua

Situació 2016

% Recollida selectiva bruta: 38,7%

Situació objectiu

% Recollida selectiva bruta: 50%

Entre 14.000,00 € i 10.000,00 €.

Indicadors % recollida selectiva bruta
de
compliment
Indicadors
d'execució

· Número compostadors lliurats
· Nombre d'accions de comunicació realitzades

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora d'objectius relacionats

Mig

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2019-EE8CF207-EF78-4331-A281-A9CBD28305BC 04/04/2019 7:52:10 Pag.:100/204
Consell Insular de Menorca-07999- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/cime/validardoc.aspx

Implantació de circuits d’aprofitament d’aliments a centres educatius, mercats i supermercats,
restaurants, hotels, centres hospitalaris i altres centres o entitats amb excedent d’aliments.
Objectius relacionats
LE1. Programa de prevenció i reutilització de residus

--

MOE103

1.3

Descripció/justificació de l’actuació
Un estudi fet a Catalunya i que és perfectament extrapolable a Balears, confirma que cada ciutadà tira als fems anualment 34,9 quilos
d’aliments comestibles. Si hi sumam tot el que desaprofiten el sector primari, la distribució a l’engròs o la indústria agroalimentària, la
xifra puja a 76 quilos. Al mateix temps, moltes persones passen penúries: al voltant d’un 20% de la població està en el llindar de la
pobresa. És fàcil trobar gent cada nit als contenidors davant de supermercats que llencen aliments, molts dels quals són perfectament
comestibles.

Actuacions
· Diagnosticar el nivell de malbaratament alimentari en mercats i supermercats.
· Identificar establiments del municipi disposats a donar aliments.
· Identificació d'entitats socials que actualment llliuren aliments a persones necessitades (menjadors socials) o que voldrien fer-ho.
· Dissenyar, implementar i gestionar una xarxa de distribució d'aliments.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Consorci de residus i energia de Menorca,
Ajuntaments, agents socials, activitats de
restauració, escoles

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2020-2025

Durada

Contínua

Situació 2010

1,51 kg/hab·dia (població de fet)

Situació objectiu
2020

1,36 kg/hab·dia (població de fet)

15.000,00 €

Indicadors Generació de residus: kg/hab·dia
de
compliment
Indicadors
d'execució

· Nombre d'establiments donants participants
· Nombre d'entitats socials implicades
· Nombre d'àpats repartits/any

Repercussió Efecte Immediat

· Kg d'aliments recuperats

Potencial de millora d'objectius relacionats

Baix
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Reducció de les restes vegetals per mitjà de l'ús com a mulching in situ.
Objectius relacionats
LE1. Programa de prevenció i reutilització de residus

FVE101

1.1

Descripció/justificació de l’actuació
Els residus de la fracció vegetal representen un percentatge rellevant del total de residus municipals generats en el municipi (a
Menorca són el 21,5% en pes de la bossa tipus), raó per la qual triturar aquesta fracció i posteriorment utilitzar-la per a l'encoixinat
de parcs i jardins públics i/o privats (mulching), o bé posar a disposició de compostaires, pot esdevenir una eina eficient de reducció
de residus al municipi, així com també pot ajudar a optimitzar els costos de transport d'aquests residus a planta de tractament.

Actuacions
· Estudi d'opcions de trituració: trituració in situ vs trituració a deixalleria.
· Adquisició o lloguer de trituradores.
· Lliurament de triturat de poda a deixalleria (compostaires, jardiners).
· Lliurament de triturat de poda a parcs i jardins.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Consorci de residus i energia de Menorca,
Ajuntaments

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2020

Durada

Puntual

Situació 2010

1,51 kg/hab·dia (població de fet)

Situació objectiu
2020

1,36 kg/hab·dia (població de fet)

25.000,00 €

Indicadors Generació de residus: kg/hab·dia
de
compliment
Indicadors
d'execució

· Nombre i tipus de trituradores adquirides/llogades.
· Nombre d'usuaris de triturat de poda/any.

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora d'objectius relacionats

Alt
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Promoció de la substitució de bosses d'un sòl ús per elements reutilitzables.
Objectius relacionats
LE1. Programa de prevenció i reutilització de residus

1.1

ELE101

1.5

Descripció/justificació de l’actuació
· Tot i que la generació en pes de les bosses de plàstic d'un sol ús (tipus samarreta/amb nanses i les emprades per dipositar i pesar
fruites, verdures, peix, carn, etc.) no és molt elevada, i tot i reconeixent el segon ús que sovint se'ls dóna com a bossa
d'escombraries, cal destacar el gran nombre d'unitats de bosses d'aquesta tipologia generades. La distribució d'aquests elements
també comporta un impacte sobre el medi, com a conseqüència de l'abandonament a l'espai públic.
· D'altra banda, l'article 22 de l'esborrany de la llei de residus i sòls contaminats de les Illes Balears estableix la prohibició d'utilitzar
bosses de plàstic lleugeres d'un sol ús a partir de l'1 de gener de 2019.
Actuacions
· Desenvolupar una campanya de conscienciació per a minimitzar l'ús de la bossa de plàstic.
· Contactar amb proveïdors d'aquest tipus d'articles i dissenyar una bossa a distribuir incloent en la mateixa “l'eslògan” de la
campanya.
· Comunicar a la població de Menorca la possibilitat de sol·licitar aquest tipus de bossa de forma gratuïta.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Consorci de residus i energia de Menorca,
Ajuntaments

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2019

Durada

Puntual

Situació 2010

1,51 kg/hab·dia (població de fet)

Situació objectiu
2020

1,36 kg/hab·dia (població de fet)

25.000,00 €

Indicadors Generació de residus: kg/hab·dia
de
compliment
Indicadors
d'execució

· Número de comerços adherits

Repercussió Efecte mig termini

Potencial de millora d'objectius relacionats

Baix
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Foment de la reducció d'envasos i introducció d'embolcalls reutilitzables als centres educatius.
Objectius relacionats
LE1. Programa de prevenció i reutilització de residus

1.1

ELE102

1.5

Descripció/justificació de l’actuació
Els embolcalls reutilitzables s'utilitzen per embolicar entrepans, fruita, galetes, etc., i que es poden rentar i tornar a utilitzar.
L'estudi realitzat per l’AMB i l’ARC mostrava els resultats sobre la capacitat de prevenció d’ús d'embolcalls reutilitzables en diferents
centres escolars, i l'expectativa de prevenció pot arribar als 232,17 kg/escola/any de paper d’alumini.

Actuacions
· Lliurament d'embolcalls reutilitzables als centres educatius dels municipis de Menorca.
· Promoció dels embolcalls reutilitzables pels treballadors de l'administració local.
· Col·laboració amb les escoles i AMPES en la reducció dels residus generats durant l'esmorzar.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Consorci de residus i energia de Menorca,
ajuntaments, centres educatius

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2019

Durada

Puntual

Situació 2010

1,51 kg/hab·dia (població de fet)

Situació objectiu
2020

1,36 kg/hab·dia (població de fet)

10.000,00 €

Indicadors Generació de residus: kg/hab·dia
de
compliment
Indicadors
d'execució

· Número d'embolcalls reutilitzables lliurats

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora d'objectius relacionats

Baix
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Realització de campanya de promoció del consum d'aigua de cisterna a les llars
Objectius relacionats
LE1. Programa de prevenció i reutilització de residus

1.1

ELE103

1.5

Descripció/justificació de l’actuació
El consum d'aigua embotellada s'està estenent de forma extraordinària a tots els països, tot i que en la majoria el subministrament
públic garanteix aigua potable de qualitat. Abans de comprar un bòtil d'aigua envasada s'hauria de tenir en compte l'impacte
ambiental que provoca el plàstic de l'envàs i el seu transport (augment en la generació de residus, despesa de recursos i energia).
L'aigua embotellada s'ha de transportar al lloc de consum, que en molts de casos és a kilòmetres del lloc d'origen i a més, la majoria
dels bòtils estan fets de tereftalat de polietilè (PET), un plàstic derivat del petroli. El següent pas és desprendre's del bòtil després
d'haver consumit l'aigua del seu interior, que en gran part dels casos no s'acaben reciclant. Per això, la present actuació vol promoure
el consum d'aigua de cisterna, ja que l'aigua no s'ha de transportar (és un recurs local), no s'empren derivats del petroli per a la
fabricació d'envasos i no es generen residus (bòtils de plàstic).
Actuacions
· Dissenyar una campanya sobre consum d'aigua de cisterna dirigida a la població en general

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Consorci de residus i energia de Menorca,
Ajuntaments

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2021

Durada

Puntual

Situació 2010

1,51 kg/hab·dia (població de fet)

Situació objectiu
2020

1,36 kg/hab·dia (població de fet)

Indicadors
de
compliment
Indicadors
d'execució

5.000,00 €

Generació de residus: kg/hab·dia

· Núm. de campanyes realitzades sobre consum d'aigua de cisterna
· Núm. de persones a qui ha arribat la campanya sobre consum d'aigua de cisterna

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora d'objectius relacionats

Baix
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Foment de la reutilització de roba.

TXE101

Objectius relacionats
LE1. Programa de prevenció i reutilització de residus

1.1

Descripció/justificació de l’actuació
De mitjana es calcula que cada habitant genera uns 20 kg de residu tèxtil/any. Tanmateix, únicament es recullen de manera selectiva
tant sols entre el 4 i el 7% d'aquests residus (la resta va a la fracció rebuig). El producte tèxtil té grans possibilitats en matèria de
prevenció mitjançant la reutilització de roba i calçat principalment. A Menorca la recollida la realitzen entitats del 3er sector,
mitjançant 32 contenidors que Càritas Diocesana de Menorca ha instal·lat als diferents municipis de l’illa. Una altra via d’entrada de
roba és la que es produeix a través de donacions de particulars en centres de Càritas com botigues o parròquies ubicades en diferents
municipis de l’illa. Càritas disposa d’instal·lacions pròpies ubicades a l’illa, on hi classifica la roba recollida, l’emmagatzema, la prepara
per a la reutilització i posteriorment la distribueix en un total de 6 botigues. La roba que no es pot reutilitzar a l’illa, s’envia a un
empresa d’inserció de Càritas a la península, per a la seva reutilització i/o valorització.
Actuacions
· Seguir impulsant iniciatives d'intercanvi de roba amb entitats del tercer sector.
· Establir convenis de col·laboració amb entitats del 3er sector per al seguiment de resultats, l'estudi de les possibilitats de millora,
etc.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Consorci de residus i energia de Menorca,
Ajuntaments, entitats del tercer sector

3.000,00 €

Temporalitat

2020-2025

Durada

Contínua

Situació 2010

1,51 kg/hab·dia (població de fet)

Situació objectiu
2020

1,36 kg/hab·dia (població de fet)

Valoració
econòmica,
€/any

Indicadors Generació de residus: kg/hab·dia
de
compliment
Indicadors
d'execució

· Nombre d'accions d'intercanvi tèxtil impulsades

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora d'objectius relacionats

Baix
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Promoció de la reparació de béns i productes.

MUE103

Objectius relacionats
LE1. Programa de prevenció i reutilització de residus

1.1

1.5

1.2
Descripció/justificació de l’actuació
Actualment són molts els productes els quals s’opta per rebutjar i adquirir-ne de nous en comptes de ser reparats i allargar-ne la seva
vida útil.
En cas que al municipi existeixin activitats que es dediquin a la reparació de béns, especialment electrodomèstics i mobiliari, cal
donar-los visibilitat per tal que la ciutadania els conegui i n'aprofiti els seus serveis. Sovint, aquests productes reparats acaben en
mercats de segona mà, els quals cal potenciar.
Actuacions
· Dissenyar un model de “Guia d'establiments de reparacions”
· Comunicar a les entitats locals de Menorca la possibilitat i els avantatges d'elaborar una guia d'establiments de reparació mitjançant
la utilització del present model.
· Identificar empreses, entitats o organitzacions que es dediquin a la venda de productes reutilitzables
· Promoure la realització de mercats per a productes reutilitzables

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Empreses dedicades a la venda de productes
reutilitzables, Ajuntaments, Consorci de Residus
Urbans i Energia de Menorca

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2020-2025

Durada

Contínua

Situació 2010

1,51 kg/hab·dia (població de fet)

Situació objectiu
2020

1,36 kg/hab·dia (població de fet)

Indicadors
de
compliment
Indicadors
d'execució

3.000,00 €

Generació de residus: kg/hab·dia

·
·
·
·

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

de guies de reparació publicades
de persones a les quals ha arribat la guia de reparació
d'empreses, entitats u organitzacions que es dediquen a la venda de productes reutilitzables identificats
de mercats realitzats a l'any

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora d'objectius relacionats

Baix
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Promoció accions de prevenció de residus en els centres educatius.
Objectius relacionats
LE1. Programa de prevenció i reutilització de residus

1.1

MUE104

1.5

Descripció/justificació de l’actuació
La prevenció de residus suposa una gran oportunitat, no només per reduir els residus generats, sinó també per solucionar molts dels
problemes logístics, econòmics i ambientals associats al consum de recursos i a la gestió de residus. La integració de petits hàbits de
prevenció en la rutina diària dels centres educatius fomenta un consum responsable i immaterial. A més a més, assolir aquesta
conscienciació ambiental favorable en les generacions futures és imprescindible per reduir també la generació de residus a les llars.

Actuacions
· Promoure accions de prevenció de residus en els centres educatius a través d'un taller específic integrat en el Programa Salut Jove.
· Contemplar la prevenció de residus domèstics com un aspecte destacat a tractar.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Centres educatius, Consorci de residus i energia de
Menorca

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2020-2025

Durada

Contínua

Situació 2010

1,51 kg/hab·dia (població de fet)

Situació objectiu
2020

1,36 kg/hab·dia (població de fet)

3.000,00 €

Indicadors Generació de residus: kg/hab·dia
de
compliment
Indicadors
d'execució

· Núm. de centres que sol·liciten el taller de prevenció de residus (núm. de cursos i d'alumnes).

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora d'objectius relacionats

Baix
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Promoció del consum immaterial i la substitució de productes per serveis.
Objectius relacionats
LE1. Programa de prevenció i reutilització de residus

MUE105

1.5
1.2

Descripció/justificació de l’actuació
Les pautes de consum han canviat, de manera que s'ha incrementat l'adquisició de productes que no són de primera necessitat, tant
per ús propi com a l'hora de fer regals. A més, s'ha produït un increment com a ús lúdic de la compra. Cal destacar que la majoria de
béns que es consumeixen esdevenen residus en un o dos anys. Per a evitar aquesta situació caldria que la tendència general
s'encaminés cap a la desmaterialització del consum a partir de les possibilitats existents al mercat per a adquirir serveis o béns
immaterials. D'aquesta manera s'aconsegueix una reducció en la generació de residus i és també una forma d'estimular la creativitat.

Actuacions
· Dur a terme campanyes per a la prevenció de residus en dates de major consum.
· Promoure campanyes sobre consum immaterial, amb realització d'activitats, sortides i visites a les instal·lacions d’educació
ambiental existents on s’hagi inclòs l’aspecte de la prevenció, i el diseny de material divulgatiu per promocionar el consum immaterial
entre diferents públics.
· Identificar la totalitat d'associacions de consumidors que actuen a Menorca i establir acords de col·laboració amb aquestes per a
portar a terme campanyes de consum responsable.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Consorci de residus i energia de Menorca,
organitzacions de consumidors i usuaris

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2019

Durada

Puntual

Situació 2010

1,51 kg/hab·dia (població de fet)

Situació objectiu
2020

1,36 kg/hab·dia (població de fet)

7.000,00 €

Indicadors Generació de residus: kg/hab·dia
de
compliment
Indicadors
d'execució

· Núm. de campanyes realitzades, distingint les que s'han executat amb col·laboració amb associacions de consumidors
i usuaris

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora d'objectius relacionats
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Ambientalització de l'administració i compra pública ambientalment correcta.
Objectius relacionats
LE1. Programa de prevenció i reutilització de residus

MUE106

1.1
1.4

Descripció/justificació de l’actuació
Les administracions públiques poden contribuir al consum i a la producció sostenibles contractant productes i serveis amb menor
impacte ambiental. L'ambientalització de la contractació pública és un bon incentiu per a que les empreses introdueixin millores
ambientals en la seva gestió i en els productes.

Actuacions
· Desenvolupament d'un sistema de compres públiques verdes.
· Coordinació i dinamització d'accions interdepartamentals d'eficiència i estalvi energètic.
· Divulgació i comunicació interna de pautes de consum ambientalment sostenibles.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Ajuntaments, Consorci de residus i energia de
Menorca

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2018-2025

Durada

Contínua

Situació 2010

1,51 kg/hab·dia (població de fet)

Situació objectiu
2020

1,36 kg/hab·dia (població de fet)

0,00 €

Indicadors Generació de residus: kg/hab·dia
de
compliment
Indicadors
d'execució

· Núm. de contractacions i compres tenint en compte criteris de sostenibilitat
· Núm. d'entitats locals que realitzen la compra i contractació pública verda

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora d'objectius relacionats

Baix
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Impuls de l'ambientalització de festes i esdeveniments públics.
Objectius relacionats
LE1. Programa de prevenció i reutilització de residus

MUE107

1.1

1.5

Descripció/justificació de l’actuació
Durant l'any es produeixen diverses festes i esdeveniments públics en els que participen gran quantitat de ciutadans en un espai
reduït de temps. Aquesta gran afluència acostuma a generar gran quantitat de residus que no es poden assumir en el servei habitual
de recollida de residus i cal programar una gestió específica per aconseguir la màxima separació i recuperació.

Actuacions
· Promoure l'ús del got reutilitzable en els esdeveniments públics celebrats a Menorca.
· Redacció de protocols per a la incorporació de l’ambientalització en els plans de comunicació dels l’esdeveniments i festes populars
dels municipis.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Consorci de residus i energia de Menorca,
Ajuntaments

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2019-2025

Durada

Contínua

Situació 2010

1,51 kg/hab·dia (població de fet)

Situació objectiu
2020

1,36 kg/hab·dia (població de fet)

Entre 14.500 € i 30.000 € (vegi's
temporalització de les accions)

Indicadors Generació de residus: kg/hab·dia
de
compliment
Indicadors
d'execució

· Creació de Pla d'ambientalització, en matèria de residus, dels esdeveniments i festes populars.
· Nombre de festes amb got reutilitzable / amb presència d'informació i treballadors col·laboradors de l'esdeveniment.

Repercussió Efecte mig termini

Potencial de millora d'objectius relacionats

Baix
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Creació de concursos sobre accions de prevenció de residus domèstics.
Objectius relacionats
LE1. Programa de prevenció i reutilització de residus

1.1

MUE108

1.5

Descripció/justificació de l’actuació
La convocatòria de concursos premis permet valorar, distingir i promocionar aquelles actuacions i projectes més rellevants i
innovadors en l'àmbit de prevenció de residus. Aquest reconeixement pot ser dirigit tant a centres educatius com a activitats
econòmiques (canal HORECA) o altres entitats per tal de recompensar l'aplicació de bones pràctiques de prevenció.
Els concursos permeten estimular els avanços en aquest àmbit i a més són una bona eina de difusió i conscienciació ja que comporten
un reconeixement social i serveixen per a donar exemple.

Actuacions
· Dissenyar les bases d'un concurs que es realitzarà periòdicament en matèria de prevenció de residus domèstics.
· Decidir la periodicitat amb què es portarà a terme.
· Comunicar a les entitats potencialment interessades sobre la possibilitat de participar en aquest concurs.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Centres educatius, Consorci de residus i energia de
Menorca

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2020-2025

Durada

Contínua

Situació 2010

1,51 kg/hab·dia (població de fet)

Situació objectiu
2020

1,36 kg/hab·dia (població de fet)

3.000,00 €

Indicadors Generació de residus: kg/hab·dia
de
compliment
Indicadors
d'execució

· Núm. D'entitats que participen en el concurs de prevenció de residus.
· Núm. de concursos de prevenció que se celebren en el període de vigència del present Pla.

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora d'objectius relacionats
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Elaboració d'una guia digital sobre establiments on es venguin articles de segona mà o disposin
d'articles de lloguer.
Objectius relacionats
LE1. Programa de prevenció i reutilització de residus

1.1

MUE109

1.5

1.2
Descripció/justificació de l’actuació
Els establiments de segona mà o que disposen d'articles de lloguer són una oportunitat excel·lent per desfer-se d’objectes que ja no
s’utilitzen i, al mateix temps, permetre que altres persones adquireixin a bon preu productes que encara estan en bon estat.

Actuacions
· Dissenyar un model de “Guia d'establiments de venda d'articles de segona mà o de lloguer”
· Comunicar a les entitats locals de Menorca la possibilitat i els avantatges d'elaborar una guia d'establiments de venda d'articles de
segona mà mitjançant la utilització de l'esmentat model

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Consorci de residus i energia de Menorca,
Ajuntaments

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2021

Durada

Puntual

Situació 2010

1,51 kg/hab·dia (població de fet)

Situació objectiu
2020

1,36 kg/hab·dia (població de fet)

3.000,00 €

Indicadors Generació de residus: kg/hab·dia
de
compliment
Indicadors
d'execució

Núm. de guies d'establiments de venda d'articles de segona mà o de lloguer
Núm. de persones a les quals han arribat les guies

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora d'objectius relacionats
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Recolzament de les associacions i entitats sense ànim de lucre dedicades al rescat, reparació,
restauració i venda d'articles i estris usats
Objectius relacionats
LE1. Programa de prevenció i reutilització de residus

1.1

MUE110

1.5

1.2
Descripció/justificació de l’actuació
Menorca disposa d'un entramat de centres i entitats dedicades a la recuperació de residus. Es tracta de donar-les a conèixer entre la
població.

Actuacions
· Identificar les associacions i entitats sense ànim de lucre dedicades al rescat, reparació, restauració i venda d'articles i estris usats.
· Difondre el llistat d'aquestes associacions i entitats entre la població.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Associacions i entitats sense ànim de lucre,
Ajuntaments, Consorci de Residus Urbans i Energia
de Menorca

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2021-2025

Durada

Contínua

Situació 2010

1,51 kg/hab·dia (població de fet)

Situació objectiu
2020

1,36 kg/hab·dia (població de fet)

1.400,00 €

Indicadors Generació de residus: kg/hab·dia
de
compliment
Indicadors
d'execució

· Número de visites al porta web
· Número de productes intercanviats

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora d'objectius relacionats
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Incentivar i promoure activitats de I+D+I per a la investigació de productes d'ús quotidià més nets. MUE111
Objectius relacionats
LE1. Programa de prevenció i reutilització de residus

1.1

Descripció/justificació de l’actuació
Cal fomentar la investigació, el desenvolupament i la innovació a fi i efecte de fer tot allò que sigui possible per tal que els productes
que s'utilitzen cada dia a les llars de Menorca tinguin la menor quantitat possible de substàncies tòxiques, de tal manera que els
residus domiciliaris generats presentin un nivell de perillositat menor.
Així, des del Consell es considera necessari incentivar i promoure activitats de I+D+I per a la investigació de productes d'ús quotidià
que presentin menys impactes negatius sobre el medi ambient.
Actuacions
· Identificar els centres d'excel·lència en I+D+I de Menorca
· Incloure la variable de prevenció de residus domèstics com activitat subvencionable.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Associació Leader Illa de Menorca, Consorci de
residus i energia de Menorca

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2021

Durada

Puntual

Situació 2010

1,51 kg/hab·dia (població de fet)

Situació objectiu
2020

1,36 kg/hab·dia (població de fet)

12.000,00 €

Indicadors Generació de residus: kg/hab·dia
de
compliment
Indicadors
d'execució

Núm. d'iniciatives de I+D+I de prevenció de residus domèstics que s'han subvencionat cada any

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora d'objectius relacionats

Baix

Promoció de la disminució de la quantitat de materials continguts en els productes i promoure l'ús
de matèries primeres reciclades.
Objectius relacionats
LE1. Programa de prevenció i reutilització de residus

MUE112

1.1
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1.2
Descripció/justificació de l’actuació
Aquesta actuació va directament dirigida al teixit empresarial de Menorca, tot i que en matèria de residus d'envasos o embalatges el
Consell Insular de Menorca no té pràcticament cap competència. Amb aquest objectiu, des del Consell Insular de Menorca es traslladarà
a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, que s'asseguri el correcte compliment de les
exigències legals vigents referents a envasos i embalatges. Específicament, se sol·licitarà el seguiment per a certificar que es compleix
el Reial Decret 782/1998, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament pel desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24
d'abril, d'Envasos i Residus d'Envasos, on s'indica l'obligatorietat per a les empreses que superin unes quantitats específiques
d'envasos, de presentar un Pla Empresarial de Prevenció de Residus d'Envasos.

Actuacions
· Realitzar un escrit dirigit al Govern Balear sol·licitant el compliment efectiu de l'entrega dels Plans Empresarials de prevenció de
residus d'envasos quan els residus d'envasos susceptibles de generar-se per les empreses superin les quantitats establertes al Reial
Decret 782/1998, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament pel desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril,
d'Envasos i Residus d'Envasos:
◦ 500 tones, si es tracta exclusivament de vidre
◦ 100 Tones, si es tracta exclusivament d'acer
◦ 60 Tones, si es tracta exclusivament d'alumini
◦ 42 Tones, si es tracta exclusivament de plàstic
◦ 32 Tones, si es tracta exclusivament de fusta
◦ 28 Tones, si es tracta exclusivament de cartó o materials compostos
◦ 700 Tones, si es tracta de diferents materials i cada un d'ells no supera, de forma individual, les anteriors quantitats

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Conselleria d'Agricultura Medi Ambient i Territori del
Govern de les Illes Balears, Consorci de Residus
Urbans i Energia de Menorca

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2022

Durada

Puntual

Situació 2010

1,51 kg/hab·dia (població de fet)

Situació objectiu
2020

1,36 kg/hab·dia (població de fet)

0,00 €

Indicadors Generació de residus: kg/hab·dia
de
compliment
Indicadors
d'execució

Comprovació de l'enviament de la sol·licitud al Govern Balear del compliment del Reial Decret 782/1998, de 30 d'abril,
pel qual s'aprova el Reglament pel desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos i Residus
d'Envasos.

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora d'objectius relacionats

Baix
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Promoció de la utilització d'embalatges terciaris reutilitzables enfront dels d'un sol ús.
Objectius relacionats
LE1. Programa de prevenció i reutilització de residus

MUE113

1.1
1.2

Descripció/justificació de l’actuació
· Envàs o embalatge primari: és el lloc on es conserva la mercaderia, està en contacte directe amb el producte.
· Embalatge secundari: solen ser caixes de diversos materials que agrupen productes envasats per formar una unitat de càrrega,
d'emmagatzematge o de transport major.
· Embalatge terciari: agrupa diferents embalatges secundaris. Els més utilitzats són el palet i el contenidor.

Actuacions
· Realitzar una sessió formativa dirigida als responsables de les PIMES per informar-los dels avantatges d'utilitzar embalatges terciaris
reutilitzables.
· Incentivar la utilització d'embalatges terciaris reutilitzables entre les PIMES de Menorca.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Associacions de petites i mitjanes empreses de
Menorca, Consorci de residus i energia de Menorca

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2022-2025

Durada

Contínua

Situació 2010

1,51 kg/hab·dia (població de fet)

Situació objectiu
2020

1,36 kg/hab·dia (població de fet)

1.000,00 €

Indicadors Generació de residus: kg/hab·dia
de
compliment
Indicadors
d'execució

Núm. de sessions formatives realitzades sobre la utilització d'embalatges terciaris reutilitzables
Núm. d'empreses que utilitzen embalatges terciaris reutilitzables

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora d'objectius relacionats
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Implementació de l’ús del cubell airejat i la bossa compostable per a la recollida de la matèria
orgànica.
Objectius relacionats
LE 2. Millorar la quantitat i la qualitat de la recollida
selectiva de residus

MOE201

--

Descripció/justificació de l’actuació
· Si s’utilitza conjuntament amb cubell airejat, la bossa compostable permet reduir la humitat de la matèria orgànica, reduint entre un
3 i 4% del pes inicial, en funció dels dies en què s’acumula la matèria orgànica en el cubell.
· Contribueix de forma notable a la reducció del % d’impropis a la FORM recollida, la qual cosa genera menys despeses de tractament
als municipis, ja que les tarifes de tractament de la fracció de matèria orgànica separada en origen són inferiors a les tarifes de
tractament de la fracció resta.
· Els municipis que han implantat l’ús obligatori de la bossa compostable per a la recollida selectiva de la FORM, pràcticament tots ells
mitjançant el model de recollida porta a porta, tenen una mitjana d’impropis de l’1,53%.
· Constitueix una pràctica ambientalment més respectuosa respecte l’ús de bossa de plàstic convencional.
· Fomenta la separació en origen dels residus en general.

Actuacions
· Adquisició d'1 cubell airejat i 1 paquet de bosses compostables per habitatge, per part dels Ajuntaments.
· Campanya de comunicació als veïns i distribució de materials als ciutadans.
· Estudiar la possibilitat d’establir la obligatorietat de l’ús de bosses compostables.
· Estudiar la possibilitat que els municipis cofinanciin l’adquisició de bosses compostables entre els usuaris.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

Indicadors
de
compliment
Indicadors
d'execució

114.000,00 €

Generació de residus: kg/hab·dia

Consorci de residus i energia de Menorca.
Ajuntaments

Durada

2020
Puntual

Situació 2010

1,51 kg/hab·dia (població de fet)

Situació objectiu
2020

1,36 kg/hab·dia (població de fet)

· Nombre d'habitatges als que se'ls ha lliurat el material
· Nombre d'accions de comunicació realitzades

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora d'objectius relacionats

Mig
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Implementació de sistemes de recollida amb identificació d’usuari o contenidor.
Objectius relacionats
LE 2. Millorar la quantitat i la qualitat de la recollida
selectiva de residus

RDE203

2.1

2.5

2.2

2.4

2.6

Descripció/justificació de l’actuació
La identificació de l’usuari és clau per promoure la coresponsabilitat vers la prevenció i recollida selectiva de residus.
En els sistemes de recollida domiciliària conteneritzada l’aportació és anònima i per tant és més probable trobar comportament
incívics. Actualment el mercat ofereix tecnologia que permet la identificació de l’usuari en el moment de l’aportació al contenidor a
través d’un dispositiu que només obre el contenidor prèvia identificació de l’usuari mitjançant una targeta individual.

Actuacions
· Realització d'estudi de viabilitat atenent a la tecnologia existent al mercat, experiències en d'altres municipis, definició de l'abast,
valoració econòmica.
· Licitació del subministrament dels elements necessaris per fer efectiu el tancament dels contenidors i l'obertura dels mateixos
mitjanánt targeta.
· Contractació del subministrament i serveis tècnics associats (disseny de campanyes, processos participatius, seguiment de resultats,
retorn a la població, etc.)

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Consorci de residus i energia de Menorca,
Ajuntaments

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2020

Durada

Puntual

560.000,00 €

Indicadors · % recollida selectiva bruta
de
compliment
Indicadors
d'execució

Situació actual 2016 % Recollida selectiva bruta: 38,7%
Situació objectiu
2020

% Recollida selectiva bruta: 50%

· Número de contenidors amb tapa tancada i obertura mitjançant sistema d’identificació.
· Número de targetes d’identificació lliurades.

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora d'objectius relacionats

Alt

Suport en la implementació del model de recollida selectiva mixta porta a porta amb contenidors de
RDE204
superfície de càrrega lateral.
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Objectius relacionats
LE 2. Millorar la quantitat i la qualitat de la recollida
selectiva de residus

2.1

2.5

2.2

2.4

2.6

Descripció/justificació de l’actuació
El Consorci de residus i energia de Menorca diposa d'un estudi d'alternatives per a l'optimització de la recollida separada de residus a
Menorca que aposta per un model de recollida porta a porta combinat amb recollida amb contenidors de superfície de càrrega lateral.
Els resultats de recollida selectiva assolits en els municipis que tenen en marxa sistemes porta a porta són en general superiors, tant
en quantitat recollida com en qualitat de la separació (en general se situen entre el 60 i el 80% de recollida selectiva). A més, els
models de recollida PaP permeten identificar el generador i per tant possibiliten la implantació de sistemes de fiscalització més justos
com són els de pagament per generació (per exemple, pagament per bossa o pagament per bujol). D'altra banda, allà on el porta a
porta no sigui viable, el model de contenidors en superfície amb illes de 5 fraccions de residus millorarà l'accés als diferents
contenidors per part de la ciutadania la qual trobarà més fàcil la deposició dels residus seleccionats en origen tot contribuint a
l'augment dels resultats de recollida selectiva.

Actuacions
· Assessorament als municipis en la redacció de plecs de condicions en futures licitacions de serveis de recollida de residus.
· Seguiment de la implantació i anàlisi de resultats.
· Fer possible que el Consorci de Residus i energia de Menorca sigui l'ens responsable de contractar els serveis de recollida de residus
urbans pels Ajuntaments.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Consorci de residus i energia de Menorca,
Ajuntaments

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2020-2025

Durada

Contínua

De 10.000,00 € a 5.000,00 €

Indicadors · % recollida selectiva bruta
de
compliment
Indicadors
d'execució

Situació actual 2016 % Recollida selectiva bruta: 38,7%
Situació objectiu
2020

% Recollida selectiva bruta: 50%

· nombre de municipis amb sistema de recollida mixte porta a porta + contenidors de superfície de càrrega lateral

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora d'objectius relacionats

Alt
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Implementació de l’obligatorietat de la recollida selectiva, tant a particulars com a activitats
comercials.
Objectius relacionats
LE 2. Millorar la quantitat i la qualitat de la recollida
selectiva de residus

RDE205

-2.8

Descripció/justificació de l’actuació
La implementació de la obligatorietat de la recollida selectiva, tant a particulars com a activitats comercials constitueix un dels
objectius que es contempla en el Pla.

Actuacions
· Incloure a les normatives locals (ordenances), la obligatorietat de què els productors de residus, tant particulars com activitats
comercials, faixin la recollida selectiva de la totalitat de les fraccions que generen.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Consorci de residus i energia de Menorca,
Ajuntaments

Valoració
econòmica

Temporalitat

2020

Durada

Puntual

Indicadors
de
compliment

3.500,00 €

· % recollida selectiva bruta

Situació actual 2015 % Recollida selectiva bruta: 37,6%
Situació objectiu
2020

% Recollida selectiva bruta: 50%

Indicadors
d'execució

Repercussió Efecte mig termini

Potencial de millora d'objectius relacionats

Mig
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Realització d'un estudi de la bossa tipus de Menorca.
Objectius relacionats
LE 2. Millorar la quantitat i la qualitat de la recollida
selectiva de residus

RDE207

--

2.3

Descripció/justificació de l’actuació
L'estudi de la bossa tipus de Menorca hauria de servir per orientar les accions de foment de la recollida selectiva de les 5 fraccions de
residus així com altres fraccions recollibles selectivament com la runa, els voluminosos, la roba o la fracció vegetal, sovint força
presents en els contenidors de la fracció resta. De fet, caldria realitzar caracteritzacions de la fracció resta recollida porta a porta i
comparar-la amb la caracterització de la fracció resta recollida en contenidors, per detectaar pautes de comportament dels usuaris del
servei que puguin ser susceptibles de millora.

Actuacions
· Realització d'estudi de la bossa tipus de Menorca.
· Estudi comparatiu de les caracteritzacions de la fracció resta recollida en contenidors versus fracció resta recollida porta a porta.
· Per aquells residus recurrents com impropis i amb una presència notable, planificar accions d’informació a la ciutadania per potenciar
la correcta recollida selectiva d’aquests.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Consorci de residus i energia de Menorca

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2021

Durada

Puntual

Indicadors
de
compliment
Indicadors
d'execució

10.000,00 €

· % recollida selectiva bruta

Situació actual 2016 % Recollida selectiva bruta: 38,7%
Situació objectiu
2020

% Recollida selectiva bruta: 50%

· Realització de l'estudi

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora d'objectius relacionats

Baix
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Implementació de sistemes d’identificació d’usuaris a les deixalleries mitjançant targetes.
Objectius relacionats
LE 2. Millorar la quantitat i la qualitat de la recollida
selectiva de residus

RDE209

2.1
2.7 i 2.8

Descripció/justificació de l’actuació
· L'ús de sistemes d'identificació d'usuaris a la deixalleria mitjançant targetes permet una gestió més eficient de les entrades de
residus per tipus d'usuaris, al mateix temps que fa possible l'aplicació de bonificacions de la taxa d'escombraries a aquells usuaris que
utilitzin les deixalleries amb una freqüència mínima predeterminada, amb la qual cosa aquesta mesura pot afavorir un ús més intensiu
d'aquestes instal·lacions tot contribuïnt a un increment de la separació en origen dels residus.
· Les targetes o carnets poden ser de diferents tipus, més o menys tecnificats. Les més utilitzades són:
- Una simple cartolina on cada vegada que l’usuari utilitza la instal·lació se li posa un tampó o segell. Amb aquest sistema cal destinar
més recursos al recompte i la comprovació de les entrades.
- Una targeta que disposa d’un codi de barres (la targeta pot ser una cartolina plasti cada o bé de plàstic). Cal disposar d’un lector de
codi de barres associat a una base de dades on quedin registrades les entrades de l’usuari.
- Targetes magnètiques amb sistemes d’identi cació per radiofreqü
ència (RFID). És necessari disposar a la deixalleria d’un lector
associat a una base de dades. En alguns casos estan dotats de tecnologies GPRS (sistemes de comunicació bidireccionals que
permeten lectures en temps real).
Actuacions

Responsable Consorci de Residus i Energia de Menorca

Col·laboració

Consorci de residus i energia de Menorca

Valoració
econòmica

Temporalitat

2019

10.000,00 €

Durada

Puntual
Aquesta inversió representa la inversió total prevista en els període en el què es preveu que duri aquesta acció.

Indicadors · % recollida selectiva bruta
de
compliment
Indicadors
d'execució

Situació actual 2016 % Recollida selectiva bruta: 38,7%
Situació objectiu
2020

% Recollida selectiva bruta: 50%

· Nombre de deixalleries amb sistema d'identificació d'usuari.
· Nombre de targes identificatives lliurades.

Repercussió Efecte mig termini

Potencial de millora d'objectius relacionats

Baix
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Facilitar la implantació de sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR)
Objectius relacionats
LE1. Programa de prevenció i reutilització de residus

RDE210

1.4
2.4

Descripció/justificació de l’actuació
· Amb l'SDDR l'envasador estableix un sistema per recuperar físicament els envasos posats al mercat amb els seus productes, i així
garanteix el un % molt alt de reciclatge del material del que estan fets.
· Per tal de garantir aquest retorn, la normativa preveu que l'empresa envasadora cobri un import en concepte de dipòsit al client,
import que és retornat en el moment de fer efectiva la devolució de l'envàs una vegada buit. Aquest procés es produeix en tota la
cadena de distribució i comercialització, fins al consumidor final.
· L'SDDR pot ajudar a mitigar en bona mesura l'abandonament de residus en el medi, mitigant d'aquesta manera el fenòmen conegut
com a "littering".
Actuacions
· Estudi de la viabilitat d'implantació a nivell insular de l'SDDR.
· Prova pilot d’implantació del SDDR vinculant l’aportació de residus a la recompensa en forma de tiquets per transport públic,
activitats culturals, etc.
· Acords amb grans superfícies per fomentar SDDR.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Valoració
econòmica

Temporalitat

Fins a 80.000,00 €

2019-2020
Durada
Puntual
Aquesta inversió es realitzarà en els 2 anys de durada d'aquesta acció

Indicadors · % recollida selectiva bruta
de
compliment
Indicadors
d'execució

Consorci de residus i energia de Menorca

Situació actual 2016 % Recollida selectiva bruta: 38,7%
Situació objectiu
2020

% Recollida selectiva bruta: 50%

· Número d’establiments que participen a la prova pilot
· Tn de material recuperat

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora d'objectius relacionats

Mig
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Incrementar la recollida selectiva de residus als mercats.
Objectius relacionats
LE 2. Millorar la quantitat i la qualitat de la recollida
selectiva de residus

RCE202

2.1

2.5

2.2

2.4

2.6

Descripció/justificació de l’actuació
Els mercats haurien de reflectir les polítiques de gestió en matèria de residus que porti a terme l'Ajuntament. Esdevenen punts de
gran afluència ciutadana, i per tant esdevenen espais òptims en els quals desenvolupar-hi accions de comunicació (lliurament de
bosses compostables, bosses reutilitzables). D'altra banda, generen una quantitat important de residus que cal recollir
adequadament, amb la qual cosa cal que s'hi garanteixi la recollida selectiva del màxim de fraccions de residus possible, incloent-hi,
per exemple, la recollida d'olis vegetals o de roba.
El cas dels mercats ambulant és equivalent, tot i la dificultat de produir-se un únic dia i en un espai no delimitat o preparat físicament.
Actuacions
· Assessorament tècnic als municipis en la millora de la recollida selectiva de les fraccions paper-cartró, envasos, matèria orgànica i
altres als mercats.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Consorci de residus i energia de Menorca,
Ajuntaments

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2020

Durada

Puntual

24.000,00 €

Indicadors · % recollida selectiva bruta
de
compliment
Indicadors
d'execució

Situació actual 2016 % Recollida selectiva bruta: 38,7%
Situació objectiu
2020

% Recollida selectiva bruta: 50%

· Noves fraccions de residus recollides en els mercats

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora d'objectius relacionats

Mig
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Implementar eines i estratègies per afavorir la separació en origen dels residus en els actes públics
FSE201
i festius d’àmbit municipal.
Objectius relacionats
LE 2. Millorar la quantitat i la qualitat de la recollida
selectiva de residus

2.1

2.3

2.5

2.2

2.4

2.6

Descripció/justificació de l’actuació
Durant les festes, sopars, dinars, concerts... es generen una gran quantitat de residus. S’ha d’abandonar la idea que “un dia és un
dia” i que una festa és un fet excepcional que pot justificar un comportament poc responsable amb l’entorn. A més, una festa és un
espai excel·lent per donar exemple a tots els assistents.

Actuacions
· Redacció i posterior execució de protocol de recollida selectiva en actes públics i festius d'àmbit municipal.
· Adquisició d'illes de contenidors de les diferents fraccions selectives per a la seva utilitzacio en esdeveniments populars.
· Incorporació de les recollides especials de festes i esdeveniments en el contracte de recollida dels residus municipals.
· Actuacions d'informadors ambientals en les festes i esdeveniments populars.
· Formació ambiental a les entitats organitzadores de les festes.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Consorci de residus i energia de Menorca,
Ajuntaments

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2019-2025

Durada

Contínua

3.000,00 €

Indicadors · % recollida selectiva bruta
de
compliment
Indicadors
d'execució

Situació actual 2016 % Recollida selectiva bruta: 38,7%
Situació objectiu
2020

% Recollida selectiva bruta: 50%

· Aprovació de protocol de recollida selectiva en actes festius

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora d'objectius relacionats

Baix
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Realització de campanyes de comunicació constants en el temps, adreçades a destinataris
adequadament segmentats, per al foment de la separació en origen dels residus i la reducció dels
mateixos.
Objectius relacionats
LE 2. Millorar la quantitat i la qualitat de la recollida
selectiva de residus

COE201

2.1

2.4

2.6

2.2

2.5

2.7 i 2.8

Descripció/justificació de l’actuació
· Es detecta com a necessari el fet d'emetre missatges amb capacitat de sorpresa, mitjançant campanyes més seductores, més
innovadores i més impactants, així com molt focalitzades cap als diferents “targets” als quals cal adreçar-se. D'altra banda, els
missatges cap a la ciutadania han de ser constants en el temps, i hi ha d’haver campanyes específiques per acompanyar els canvis de
model.
· Cal trobar estratègies de comunicació amb el ciutadà efectives, aprofitant, per exemple el moment en què els regales materials, per
informar. La comunicació es pot lligar amb iniciatives solidàries, la qual cosa pot despertar major interès en persones que d’altra
manera no atendrien als missatges que es volen fer arribar, habitualment estrictament ambientals.
Actuacions
· Execució de campanyes de comunicació en públics objectiu ben delimitats, i posterior anàlisi d'indicadors de compliment.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Consorci de residus i energia de Menorca,
Ajuntaments

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2020-2025

Durada

Contínua

20.000,00 €

Indicadors · % recollida selectiva bruta
de
compliment
Indicadors
d'execució

Situació actual 2016 % Recollida selectiva bruta: 38,7%
Situació objectiu
2020

% Recollida selectiva bruta: 50%

· Número d'accions de comunicació dutes a terme
· Número de persones/entitats a qui s’ha arribat

Repercussió Efecte mig termini

Potencial de millora d'objectius relacionats

Baix
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Disseny de model normatiu i fiscal en matèria de residus harmonitzat per a tots els municipis de
Menorca.
Objectius relacionats
LE 3. Millorar l’eficiència a través de la gestió consorciada de
les actuacions relacionades amb la recollida i gestió
tributària dels residus

MTE301

-3.2

Descripció/justificació de l’actuació
La utilització d’instruments de tipus fiscal en l’àmbit de la gestió de residus s’està plantejant cada cop més com una opció per avançar
cap a millors resultats en prevenció i en recollida selectiva, i també per garantir una adequada distribució de les càrregues associades
a la gestió dels residus, a més de garantir la necessària efectivitat recaptatòria.
Els sistemes de pagament per generació (PxG) permeten computar la generació real de residus de cada comerç i definir l’import a
pagar en funció de la quantitat i tipus de residus generats.

Actuacions
Redacció d'ordenança que reguli la taxa de recollida i tractament de residus a nivell insular, amb els següents criteris:
- Ha d'incorporar incentius econòmics a aquells municipis la recollida selectiva dels quals sigui superior en quantitat i qualitat.
- Ha d'incloure bonificacions fiscals destinades a fomentar l'ús de l'autocompostatge o el compostatge comunitari, ús de la deixalleria
municipal o mòbil, la reducció de residus per part de les activitats comercials, etc.
- Ha de preveure l'eventual execució de sistemes de pagament per generació, al menys per a les activitats comercials.
- Ha de disposar d'un règim sancionador que concreti la tipologia d'accions sancionables, amb l'objectiu d'evitar comportaments
indesitjables com el malbaratament alimentari o la no separació en origen dels residus, així com per promoure les accions de reducció
de residus.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Consorci de residus i energia de Menorca,
Ajuntaments

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2021

Durada

Puntual

Situació actual

--

Situació objectiu

--

20.000,00 €

Indicadors -de
compliment
Indicadors
d'execució

· Aprovació d'ordenança

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora d'objectius relacionats

Alt
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Disseny i execució d’eines orientades a facilitar la transparència relativa als costos i ingressos de la
MTE302
recollida i tractament dels residus.
Objectius relacionats
LE 3. Millorar l’eficiència a través de la gestió consorciada de
les actuacions relacionades amb la recollida i gestió
tributària dels residus

-3.4

Descripció/justificació de l’actuació
Per tal de conscienciar als productors de residus, ciutadans, comerç
os, serveis i petites indústries, i facilitar la seva participació tant
en matèria de prevenció com de recollida selectiva de residus, és necessari que siguin conscients dels costos associats a la gestió dels
residus, i que comprenguin que una incorrecta gestió acabarà revertint en uns costos més elevats per a ells.
Per això és necessari avançar en l’adopció de sistemes que millorin la informació i la transparència, per exemple establint taxes
municipals visibles i independents que gravin la generació de residus. Els sistemes que s’implantin han de reflectir els costos reals de
recollida i tractament.
Actuacions
· Informar sobre l’evolució global de la generació i gestió dels residus en el municipi i sobre els costos associats a aquests aspectes.
· Informar individualment els ciutadans sobre els costos de la gestió i els factors que determinen aquest cost, especialment pel que fa
a aquells aspectes sobre els quals influeix el comportament del ciutadà. Visibilització dels costos de recollida i gestió de residus als
seus productors, en especial en el cas de la ciutadania promovent l’emissió de rebuts de recollida i o gestió de residus amb desglòs
dels costos associats.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Consorci de residus i energia de Menorca,
Ajuntaments

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2021-2025

Durada

Contínua

Situació actual

--

Situació objectiu

--

2.000,00 €

Indicadors -de
compliment
Indicadors
d'execució

· Accions d'informació realitzades

Repercussió Efecte mig termini

Potencial de millora d'objectius relacionats

Mig
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Foment de recollides supramunicipals de residus.

MTE303

Objectius relacionats
LE 3. Millorar l’eficiència a través de la gestió consorciada de
les actuacions relacionades amb la recollida i gestió
tributària dels residus

3.1

Descripció/justificació de l’actuació
Les recollides de residus supramunicipals poden representar una oportunitat d'abaratiment de despeses de transport de residus. A
més, permeten l'aplicació de serveis homogenis en poblacions de característiques similars, així com l'aplicació d'instruments fiscals i
de sensibilització en matèria de residus comuns, tot esdevenint models més eficients tant des del punt de vista ambiental, de
recursos humans, materials i econòmics.

Actuacions
· Suport als municipis en la creació de serveis de recollida de residus supramunicipals, amb especial atenció a les recollides de residus
voluminosos i de fracció vegetal.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Consorci de residus i energia de Menorca,
Ajuntaments

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2020-2025

Durada

Contínua

Situació actual

--

Situació objectiu

--

0,00 €

Indicadors -de
compliment
Indicadors
d'execució

--

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora d'objectius relacionats

Baix
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Ampliació de les prestacions i continguts web del Consorci de residus i energia de Menorca en
COE301
matèria de comunicació de resultats de recollida i tractament, costos, recomanacions, notícies, etc.
Objectius relacionats
LE 3. Millorar l’eficiència a través de la gestió consorciada de
les actuacions relacionades amb la recollida i gestió
tributària dels residus

--

3.3
3.4

Descripció/justificació de l’actuació
Cal que les eines de comunicació de què disposa l'Ajuntament reflecteixin de manera clara i transparent les noves polítiques en
matèria de prevenció de residus, recollida selectiva i tractament final. Els contribuents de la taxa de residus han de conèixer amb
detall de quines són les polítiques, els costos i el destí dels residus.

Actuacions
· Re-definició dels continguts web en matèria de residus, amb detall de totes les etapes relacionades amb la gestió dels residus:
prevenció, recollida, transport, tractament, fiscalitat, etc.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Consorci de residus i energia de Menorca

1.000,00 €

Temporalitat

2020-2025

Durada

Contínua

Situació actual

--

Situació objectiu

--

Valoració
econòmica,
€/any

Indicadors -de
compliment
Indicadors
d'execució

· Ampliació de continguts web.

Repercussió Efecte mig termini

Potencial de millora d'objectius relacionats

Baix
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Coordinar la realització de campanyes de comunicació constants en el temps a nivell insular i
municipal.
Objectius relacionats
LE 3. Millorar l’eficiència a través de la gestió consorciada de
les actuacions relacionades amb la recollida i gestió
tributària dels residus

--

COE302

3.3

Descripció/justificació de l’actuació
La coexistència de diferents campanyes de comunicació en matèria de residus en municipis propers contribueix a “ecofatigar” els
ciutadans, els quals cal sorprendre’ls, amb campanyes més seductores, més innovadores i més impactants, així com molt focalitzades
cap als diferents “targets” als quals cal adreç
ar-se. D’altra banda, davant la gran varietat de campanyes llenç
ades des de totes les
administracions en els darrers anys, cal avaluar la conveniència d’unificar missatges. Paral·lelament, cal avaluar la millora que pot
suposar, en un determinat àmbit territorial, unir recursos econòmics i mitjans creatius i humans per, amb inversions econòmiques
similars, poder dur a terme campanyes escalables, més potents i millor concebudes.

Actuacions
· Coordinació de les campanyes municipals en matèria de residus.
· Redacció d'un Pla de comunicació plurianual vinculat al Pla de Residus que detalli, entre d'altres, les accions, els mitjans, què cal
comunicar, etc.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Consorci de residus i energia de Menorca

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2020-2025

Durada

Contínua

Situació actual

--

Situació objectiu

--

De 4.000,00 € a 2.000,00 €

Indicadors -de
compliment
Indicadors
d'execució

· Redacció de pla de comunicació Plurianual (sí/no)

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora d'objectius relacionats

Baix
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Cerca d'estratègies per a l'increment de l'aprofitament en el territori insular del Combustible Sòlid
recuperat dels Residus (CSR) que es produeixi al centre de tractament de residus de Milà.
Objectius relacionats
LE 4. Incrementar la valorització en el tractament final dels
residus.

TRE401

4.1

Descripció/justificació de l’actuació
· El novembre de 2015 es va formalitzar del contracte de gestió del servei públic de tractament, valorització i eliminació de residus a
l'Àrea de Gestió de Residus des Milà per part del Consorci i la UTE ES MILÀ. El projecte de la UTE ES MILÀ representa una aposta
sòlida i fiable, basada en l'aplicació de les millores tècniques disponibles que han de garantir l'adequat tractament dels residus
domèstics durant els propers 25 anys.
· Com a fet distintiu, el projecte contempla la recuperació de part del rebuig com a combustible sòlid recuperat dels residus (CSR),
aspecte que permet reduir el percentatge de rebuig destinat a abocador a menys d'un 50% del total d'entrades a planta.

Actuacions
· Elaboració d'un pla d'aprofitament en el terrotori insular del CSR que es produeixi al centre de tractament de residus de Milà.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Consorci de residus i energia de Menorca

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2020

Durada

Puntual

12.000,00 €

% de residus a abocador respecte el total de Situació actual
Indicadors
residus no perillosos generats
Situació objectiu
de
2024
compliment
Indicadors
d'execució

20%

Realització del pla

Repercussió Efecte mig termini

Potencial de millora d'objectius relacionats

Mig
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Elaboració de pla d'usos del compost i bioestabilitzat generat a les plantes de tractament de residus
TRE402
de Milà.
Objectius relacionats
LE 4. Incrementar la valorització en el tractament final dels
residus.

-4.2

Descripció/justificació de l’actuació
Actualment a Milà la planta de tractament mecànic-biològic de les fraccions resta i orgànica no estan operatives, mentre que la de la
recollida separada presenta un estat de conservació molt precari. El Consell Insular disposa del projecte constructiu bàsic i pressupost
de millora de les instal·lacions de tractament i valorització de l'àrea de tractament de Milà (Maó). El projecte inclou inversions per a
millores en la pràctica totalitat de les instal·lacions presents a Milà. La posada en funcionament d'aquestes plantes permetrà l'obtenció
de bioestabilitzat de la fracció orgànica present a la fracció resta, així com el compostatge de la fracció orgànica procedent de la
recollida selectiva en els diferents municipis de la illa.

Actuacions
· Elaboració de pla d'usos del compost i bioestabilitzat generat a les plantes de tractament de residus de Milà.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Consorci de residus i energia de Menorca

Valoració
econòmica,
€/any

Temporalitat

2020

Durada

Puntual

15.000,00 €

Indicadors % de residus a abocador respecte el total de Situació actual
residus no perillosos generats
de
Situació objectiu
compliment
2024
Indicadors
d'execució

20%

Realització del pla

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora d'objectius relacionats

Alt
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Elaboració de pla de gestió de residus de fems i purins.
Objectius relacionats
LE 4. Incrementar la valorització en el tractament final dels
residus.

TRE404

-4.4

Descripció/justificació de l’actuació
De sempre, les dejeccions ramaderes han estat considerades un recurs valuós per la terra, per aportar nutrients als conreus, per
mantenir un sòl esponjós i ric, amb capacitat de retenir aigua i evitar la seva pèrdua per erosió, i, en definitiva, obtenir millors
collites. Tanmateix, el pas de la ramaderia industrial deslligada de la producció agrícola propera implica que l’aplicació directa
d’aquests excrements a l’agricultura incrementi el risc de contaminació per nitrats dels aqüífers. Per tant, cal que el futur model de
gestió de residus de Menorca contempli una via de gestió alternativa per aquests residus, la qual ha de passar necessàriament per
l’aplicació de codis de bones pràctiques agràries i plans d’actuació corresponents, sense la qual cosa no es pot obligar al transport de
dejeccions excedentàries a una planta de tractament.

Actuacions
· Realització d'estudi de viabilitat tècnica i econòmica de la biometanització dels residus de fems i purins (Any 2017).
· Elaboració de pla de gestió de residus de fems i purins, que inclogui la necessitat de tractament previ quan sigui viable i aconsellable
per minimitzar la contaminació dels aqüífers.

Responsable Consell Insular de Menorca

Col·laboració

Consorci de residus i energia de Menorca, sector
ramader

18.000,00 €

Temporalitat

2020

Durada

Puntual

Valoració
econòmica,
€/any

Indicadors % de residus a abocador respecte el total de Situació actual
residus no perillosos generats
de
Situació objectiu
compliment
2024
Indicadors
d'execució

· Estudi realitzat
· Pla de gestió de residus de fems i purins aprovat

20%
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Indicadors
d'execució
· Estudi realitzat
· Pla de gestió de residus de fems i purins aprovat

Repercussió Efecte mig termini
Potencial de millora d'objectius relacionats
Mig
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Estudi Ambiental Estratègica. ANNEX II. Estudi d'incidència paisatgística.

1. INTRODUCCIÓ
El present document consisteix en l'estudi d'incidència paisatgística del Pla Director Sectorial
de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de Menorca 2019-2015.
Aquest estudi respon a l'annex IV. «Contingut de l'estudi ambiental estratègic» de la Llei
21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental, que requereix informació relativa als
efectes significatius en el medi i concretament, en el paisatge.
En aquest sentit, l'exposició de motius de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació
ambiental de les Illes Balears, refereix el Conveni europeu de paisatge, aprovat pel Consell
d'Europa de 20 d'octubre de 2000.
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A més, el document d'abast de l'estudi ambiental estratègic remès per la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears (Exp 207E/2017, de 7 de març
de 2018) requereix un apartat específic referent a la integració paisatgística de les
instal·lacions, equipaments, infraestructures o serveis que es preveuen en el pla.
Per tot l'anterior, aquest document es un instrument encaminat a preveure les
conseqüències del pla sobre el paisatge i demostrar que els criteris i mesures previstes són
les més adequades per a la correcta integració de les actuacions en el paisatge.
Per a la redacció d'aquest document hem utilitzat com eines bibliogràfiques:
- «Guia del paisatge» de l'Observatori Socioambiental de Menorca.
2. EMPLAÇAMENT
Menorca és una illa amb un paisatge integrat per multitud de petites unitats, diverses i
entremesclades, on els boscos s’alternen amb camps de conreu, pastures i espais
urbanitzats. Tot en un reduït espai de poc més de 700 km2 i 216 km de costa.
Els factors humans i naturals s'han anat combinant per modelar un paisatge molt peculiar
que, si bé conserva similituds amb al paisatge de les illes veïnes, a la vegada té una
personalitat pròpia molt marcada, fruit d'una realitat cultural, econòmica, natural i climàtica
ben diferenciada. Així, el paisatge de Menorca és un petit mosaic, l'esquelet del qual el
formen extenses zones agrícoles i ramaderes, parcel·lades amb antigues parets de còdols,
juntament amb boscos d'alzines, ullastres i pins.
A la zona litoral trobam tot un seguit de platges i sistemes dunars, alternats amb penyals i
petites cales arraconades, tot esquitxat de tant en tant per zones urbanitzades. Les zones
humides, com per exemple S'Albufera des Grau, Es Prat de Son Bou o Ses Basses de
Lluriac, i els barrancs de la costa sud, també són part molt important d'un paisatge que
l'acció antròpica sobre la natura modela dia rere dia.
3. ACCIONS PREVISTES
L'abast del pla director sectorial de prevenció i gestió de residus no perillosos de Menorca
2019-2025 és molt ampli. Així, apart de recollir les actuacions vinculades a les
infraestructures per a la gestió de residus, també incorpora les accions per aconseguir els
objectius de les línies estratègiques del pla.
No obstant l'anterior, el present document al tractar-se d'un estudi d'incidència paisatgística
es centrarà en l'anàlisi de de les infraestructures.
Les infraestructures previstes al pla per l’assoliment dels seus objectius són les següents:
4
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a) Àrea de Gestió de residus de Milà
Instal·lació

Instal·lació prevista
al Pla 2006

Planta de tractament mecànic-biològic

Forn incinerador d’animals
materials específics de risc

morts

Actuació prevista

Sí

- Automatització tipus mixta que permeti el tractament tant
de la fracció resta (FR) com dels envasos lleugers
(EELL).
- Producció de combustible sòlid recuperat a partir del del
rebuig dels processos anteriors.

i Sí

- Instal·lació d’un equip per a incineracions especials
d’animals de companyia.

Planta de digestió anaeròbia de residus No
orgànics biodegradables

- Instal·lació d’una planta de digestió anaeròbia per al
tractament de biorresidus.

Abocador de Milà I

- Regularització del perímetre d’afectació de l’abocador.
- Nou segellament de l’abocador i previsió d’implantació
d’una instal·lació solar fotovoltaica.

Sí

Abocador de residus no perillosos de Milà Sí
II

- Segellat i restauració ambiental de l’abocador de Milà II.

Ampliació de l’abocador de residus no Sí
perillosos de Milà II (Milà III)

- Construcció de la cel·la II.
- Segellament de les cel·les III i E.
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b) Xarxa de deixalleries
Instal·lació

Instal·lació prevista
al Pla 2006

Actuació prevista

Deixalleria de Ciutadella

Sí

- Ampliació de la superfície de la instal·lació.
- Renovar i millorar les infraestructures i adaptar-les per al
compliment del RD 110/2015, de 20 de febrer, sobre
residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Deixalleria de Ferreries

Sí

- Renovar i millorar les infraestructures i adaptar-les per al
compliment del RD 110/2015, de 20 de febrer, sobre
residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Deixalleria des Migjorn Gran

Sí

- Renovar i millorar les infraestructures i adaptar-les per al
compliment del RD 110/2015, de 20 de febrer, sobre
residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Deixalleria des Mercadal

Sí

- Renovar i millorar les infraestructures i adaptar-les per al
compliment del RD 110/2015, de 20 de febrer, sobre
residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Deixalleria d’Alaior

Sí

- Renovar i millorar les infraestructures i adaptar-les per al
compliment del RD 110/2015, de 20 de febrer, sobre
residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Deixalleria de Maó

Sí

- Ampliació de la superfície de la instal·lació.
- Renovar i millorar les infraestructures i adaptar-les per al
compliment del RD 110/2015, de 20 de febrer, sobre
residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Deixalleria de Sant Lluís

Sí

- Renovar i millorar les infraestructures i adaptar-les per al
compliment del RD 110/2015, de 20 de febrer, sobre
residus d’aparells elèctrics i electrònics.

c) Planta de tractament de residus voluminosos de Maó
Instal·lació
Planta
de
tractament
voluminosos de Maó

Instal·lació prevista
al Pla 2006
de

residus Sí

Actuació prevista
- Nova construcció motivada per l’incendi que va destruir
la instal·lació preexistent

d) Plantes de tractament de residus de construcció i demolició
Instal·lació
Planta tractament
Ciutadella)

RCD

Instal·lació prevista
al Pla 2006
(Son

Salord, Sí

Actuació prevista
- Previsió d’ampliació de la superfície autoritzada en un
20%.
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Planta tractament RCD (Rafal Amagat, Sí
Ciutadella)

- S’amplia la superfície autoritzada en 11.880,50 m2, que
consta grafiada a la planimetria del pla.

Planta tractament RCD (Camí de Llumena, Sí
Alaior)

- Previsió d’ampliació de la superfície autoritzada en un
20%.

f) Altres instal·lacions no grafiades en el Pla, inclosa la planta de transferència de
residus de Ciutadella
Instal·lació
Altres instal·lacions no grafiades en el Pla

Instal·lació prevista
al Pla 2006
No

Actuació prevista
- Construcció de noves plantes de tractament de residus
ubicades en sòl urbà d’ús industrial on el planejament
urbanístic permeti la seva ubicació.

Planta de transferència de residus de Sí
Ciutadella

- Construcció d’una planta de transferència de residus a
Ciutadella que s’ubicaria en sòl urbà d’ús industrial.
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4. DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT AMBIENTAL
Primer de tot introduïm una síntesis de l'estat ambiental de Menorca, centrant-nos en els
aspectes que puguin tenir rellevància per a la definició del paisatge, pel que empram la
«Guia del paisatge» de l'Observatori Socioambiental de Menorca.
4.1. GEOLOGIA
Menorca està formada per una gran varietat de rocam de diferents edats. El punt de partida
del seu origen es situa entre el final del Silurià i el principi del Devonià, ambdós períodes
inclosos dins l'era paleozoica, concretament fa uns 410 milions d'anys (M.a.). És aquí on va
començar la gènesi dels materials més primitius de l'illa.
a) Origen del promontori Balear i naixement de Menorca
Menorca forma part de la protuberància que té la península Ibèrica. Vindria a ser un gegantí
esperó al final del qual hi trobem l'illa de Menorca.
Dos són els fets geològics importants que van condicionar, no fa pas gaires anys, l'obertura
de la Mediterrània occidental i la formació del promontori balear. Al final de l'Oligocè i
començament del Miocè, al voltant de 23 M.a. enrere, el sector d'escorça terrestre que avui
ocupa la Mediterrània occidental va estar sotmès a un moviment tectònic de tipus
extensional. Aquest fet va condicionar la formació de grans fosses tectòniques i d'alts. Les
zones enfonsades, és a dir, les fosses tectòniques o grabens, foren envaïdes per la mar. Les
més properes als massissos muntanyosos es van reomplir ràpidament de sediments, mentre
que les més profundes i més allunyades de la zona de sedimentació més intensa restaren
com a grans fons marins. De les primeres en aquesta rodalia hi ha les fosses de la
depressió mitjana de la serralada Costanera catalana (o depressió del Vallès - Penedès), la
fossa del Roine i la gran fossa del Rin, ja més allunyada. Entre les altres, les més profundes,
hi havia la que abastava els golfs de València i de Lleó i la fossa Algeriana, ambdues
enfonsades per les mateixes causes. Aquestes fosses estaven separades per un alt que
començava a sorgir tímidament de la mar per formar un rosari d'illes. Així naixia Menorca,
juntament amb la resta de les Balears, Còrsega i Sardenya. Posteriorment a aquest
enfonsament, una mica abans del Miocè mitjà, tant la Península com el tros d'alt format per
Còrsega i Sardenya van estar sotmesos, a més, a un procés de rotació. Aquest procés va
originar l'obertura del golf de Biscaia, l'eixamplament dels golfs de València i Lleó i
l'engrandiment de la Mediterrània occidental.
Les Balears, per la seva geologia, estan relacionades directament amb les serralades
Bètiques. Formen, en realitat, el seu extrem més oriental, la seva continuació cap a dins de
la Mediterrània. Les característiques geològiques de les Balears parlen d'un lligam concret
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amb el Prebètic. Observant un mapa de la península Ibèrica o bé una foto satèl·lit de la
zona, s'endevina un accident tectònic, una gran falla que limita el promontori balear per
tramuntana. Aquesta falla es prolonga dins la Península i dóna lloc a la fossa del
Guadalquivir, límit de la serralada Bètica.
La geologia de Mallorca i d'Eivissa és molt semblant a la de les serralades Bètiques. Però
Menorca, tot i formar part del mateix conjunt, probablement a causa d'ocupar una posició
més marginal dins de l'arxipèlag, té les seves pròpies característiques que la diferencien fins
a un cert punt de les altres illes de l'arxipèlag i del conjunt bètic. Aquest fet provoca sempre
incertesa en el moment d'atribuir Menorca a una determinada unitat. En general, els
materials i fòssils que la formen són molt semblants en unes illes i les altres, però hi ha dues
característiques geològiques que donen a Menorca una personalitat pròpia i diferenciada de
la resta d'illes de l'arxipèlag: la presència, a la costa de tramuntana, d'abundants materials
del Paleozoic i la manca total de sediments del Cretaci superior i del Paleogen, el que es
coneix com "Època de foscor", i que abasta des dels 100 fins els 25 M.a. enrere.
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b) Els terrenys més antics de Menorca. L'aflorament paleozoic
Menorca compta amb els materials més antics de les Balears. A Mallorca i a les Pitiüses la
historia geològica comença ara fa uns 200 M.a., mentre que a Menorca aquest punt de
partida el podem situar al voltant dels 400 M.a. Les roques més antigues que s'han datat a
Menorca són les que formen l'aflorament del Paleozoic, que s'estén per la zona centre - nord
de l'illa (de Mercadal fins al Pilar i Fornells). A la zona NE de Menorca també hi podem trobar
materials paleozoics. Es tracta, però, dels materials paleozoics més moderns, concretament
del període del Carbonífer. Els materials que conformen aquest aflorament són gresos,
lloselles, conglomerats, radiolarites, roques volcàniques i calcàries. A la zona situada entre el
Cap de Cavalleria i Sa Punta Negra s'hi poden trobar els materials més antics de Menorca,
datats amb més de 400 M.a.
c) Distribució dels materials geològics de l'illa
La distribució geològica de Menorca és prou característica. L'illa està separada en dues
grans unitats geològiques per una línia pràcticament recta que va des de el Port de Maó fins
a Cala Morell, al nord de Ciutadella. La part més antiga correspon a la zona nord, on podem
trobar un mosaic de materials de diferent color, edat i composició. Es tracta d'una regió amb
un relleu relativament accentuat de petits turons i valls amples i poc fondes. Aquesta zona
s'anomena regió de Tramuntana. Per contra, la part sud, anomenada regió de Migjorn, és
una zona amb poc relleu, d'una coloració i composició molt més homogènia i amb gran
nombre de barrancs. Aquesta distribució en dues regions diferenciades també té el seu
reflex en dues composicions de roques: al nord dominen les silícies, encara que també n'hi
ha de carbonatades, i al sud pràcticament són totes carbonatades. Aquesta composició
confereix a l'illa unes característiques hidrogeològiques particulars. El terrenys superficials
del sud són permeables i l'aigua s'escola en profunditat fins que troba terrenys
impermeables. Al nord açò pràcticament no succeeix. Aquest fenomen provoca que la
pràctica totalitat de les reserves d'aigua es trobin al sud de l'illa, a l'anomenat aqüífer de
Migjorn.
4.2. CLIMATOLOGIA
El clima de l'illa de Menorca és temperat, ni sec, ni humit; fortament estacional pel que fa a
la humitat, amb hiverns més o menys plujosos i estius molt secs. Pel que fa a la
temperatura, si bé també és estacional, aquesta no és tan acusada. La tramuntana és un
altre dels factors climàtics que tenen una gran rellevància. Aquest vent del Nord bufa amb
força durant els mesos d'hivern i es suavitza durant l'estiu. Menorca presenta, a més, una
diversificació climàtica que, donada la seva petitesa, hem de considerar com a notable. El
clima és el resultat d'una sèrie de factors astronòmics, geogràfics i meteorològics. Els
paràmetres astronòmics que incideixen sobre el clima són la durada del dia i l'altura del Sol,
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ambdós funció exclusiva de la latitud geogràfica. A Menorca (40ºN) la duració del dia fluctua
entre les 15 h 00 m del dia 21 de juny (solstici de Càncer) i les 9 h 20 m del dia 21 de
desembre (solstici de Capricorn). A les mateixes dates, l'alçada del Sol a l'hora del migdia
solar és, respectivament, de 73,5 º i 26,5º sobre l'horitzó.
4.3. SISTEMES NATURALS I BIODIVERSITAT
L'illa de Menorca compta un nombre elevat d'ecosistemes, d'entre els quals destaquen:
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a) Boscos
Generalment mixtos, combinats per espècies com l'alzina (Quercus ilex), l'ullastre (Olea
europaea var. sylvestris) i el pi blanc (Pinus halepensis), tot i que també podem trobar zones
boscoses on només hi sigui present una d'aquestes espècies. L'alzinar balearic, comunitat
que s'anomena tècnicament Cyclamini-quercetum ilicis, és el tipus de bosc més important.
De forma natural ocuparia totes les àrees centrals de l'illa, però l'activitat humana ha
provocat i provoca l'eliminació de part del sotabosc, donant lloc a un procés d'aridificació que
permet la invasió de l'alzinar per part espècies pròpies dels espais il·luminats, com el càrritx
(Ampelodesmos mauritanica), els brucs (Erica spp.) o els pins blancs. Ara per ara només
queden alzinars de certa extensió a la zona centre de l'illa. El bosc és un ecosistema que
presenta un alt valor ecològic i paisatgístic, i acull un elevat nombre d'espècies tant de flora
com de fauna.
En determinats boscos de l'illa s'hi poden trobar endemismes prou significatius com la patata
morenera (Cyclamen balearicum). També s'hi poden trobar altres espècies vegetals com la
rapa (Arum italicum), que apareix en zones d'ullastrar de sòl humit, l'heura (Hedera Helix) i
més rarament la pampalonia (Paeonia cambessedesii) i les violes (Viola sp.p). Quant a les
espècies llenyoses, és comú trobar-se l'arborcer (Arbutus unedo), la llampuguera (Rhamnus
alaternus), els aladerns (Phillyrea spp) i la mata (Pistacia lentiscus).
Els boscos són especialment importants per la fauna que acullen: ocells forestals com la
primavera (Parus major), el reietó cellablanca (Regulus ignicapillus), el tudó (Columba
palumbus), el rupit (Erithacus rubecula), el rossinyol (Luscinia megarhyncos) i el tord negre
(Turdus merula); rapinyaires com el soter (Hieraetus pennatus) o el milà (Milvus milvus).
Aquests dos darrers reben el nom d'espècies de mosaic, ja que el seu habitat abasta una
àmplia zona on si combinen terres agro-ramaderes i forestals. També s'hi poden trobar totes
les espècies de mamífers presents a Menorca, d'entre les que destaquen la rata sarda
(Eliomys quercinus), els ratolins (Apodemus sylvaticus), les musaranyes (Crocidura
suaveolens balearica) i el mart (Martes martes minoricensis). Tots aquests mamífers van ser
introduïts antigament pels pobladors de Menorca. Val a dir, però, que alguns han evolucionat
al llarg dels segles i han esdevingut varietats o subspècies pròpies de Menorca o de
Balears.
b) Litoral rocós – penyals
Des del punt de vista ecològic, els penyals, principalment de la costa nord, presenten una
elevada riquesa d'endemismes. En aquestes zones, esquitxades freqüentment per les fortes
onades, hi trobem un bon grapat de plantes adaptades a dures condicionsambientals de
salinitat i vent. En molts casos, es tracta d'endemismes exclusius de la Mediterrània
occidental (tirrènics), endemismes balears, endemismes compartits amb Mallorca
(gimnèsics) o bé, fins i tot, endemismes exclusius de Menorca.
El Crithmo-limonion és la comunitat vegetal que trobem més a prop de la mar, allà on arriben
els esquitxos d'aigua salada. Està dominada pel fonoll marí (Crithmum maritimum) i les
coques de mar (Limonium spp.), algunes dels quals són endèmiques de Menorca. Una mica
més enrera, protegides dels esquitxos dins les escletxes de les roques, creixen diverses
herbes petites, fines i delicades, moltes de les quals també són endemismes. És el cas de la
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margalida de mar (Senecio rodriguezii), la margalida tirrènica (Bellium bellidioides), el tem
bord (Micromeria filiformis) i la didalera (Digitalis minor). Darrera d'aquesta comunitat hi
apareix la comunitat de socarrells anomenada Launaetum cervicornis. Els socarrells són
plantes arbustives en forma de coixinets espinosos, exclusives de les Balears però
emparentades amb altres plantes del litoral mediterrani. A Menorca n'hi ha cinc espècies,
dues de les quals, Femeniasia balearica i Launaea cervicornis, pertanyen a la família de les
compostes, mentre que les altres tres, Astragalus balearicus, Dorycnium pentaphyllum
subsp. fulgurans i Anthyllis hystrix, són de la família de les fabàcies.
Quant a la fauna, el més rellevant és la presència als penyals més aïllats de l'àliga peixetera
(Pandion haliaetus), les baldritges gran i petita (Calonectris diomedea i Puffinus
mauretanicus), els cagaires o corbs marins (Phalacrocorax spp), el falcó (Falco peregrinus),
el xòric (Falco tinnunculus), la gavina corsa (Larus audouinii), la gavina camagroga (Larus
michahellis), el colom salvatge (Columba livia), la mèrlera (Monticola solitarius) i la vinjola
(Apus pallidus). Quant a la fauna terrestre, destaquen la presència de les sargantanes
italiana i mora (Podarcis sicula i Podarcis perspicillata). Val a dir que algunes de les espècies
citades, com les sargantanes, el falcó, els xòrics, el colom salvatge i més estranyament la
vinjola, es poden trobar també a l'interior de Menorca.
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c) Litoral arenós - sistemes dunars
Els sistemes dunars de Menorca prenen una rellevància especial des de el punt de vista
econòmic, donat que són les reserves de sorra de les platges, esmorteeixen l'erosió de les
mateixes durant els forts temporals i acullen una gran diversitat de plantes i invertebrats
terrestres.
En general, la vegetació manca a la primera línia de platja. Les primeres plantes en
aparèixer, com la ravenissa de platja (Cakile maritima), el card de platja (Eryngium
maritimum) i el lliri de platja (Pancaratium maritimum), ho fan a la base de les dunes
davanteres. A la part alta de la duna es desenvolupa el borró (Ammophila arenaria) i la
lletrera d'arena (Euphorbia paralias), mentre que a la part posterior de la duna, en els
sistemes dunars del nord de Menorca, creix una comunitat anomenada Scrophularietum
maritimae, constituïda pel trèvol marí (Lotus cytisoides,) els moixets (Lagurus ovatus), el
queixal de vella (Hyoseris radiata) i el camamil·ló (helichrysum stoechas), entre d’altres. A la
costa sud, en canvi, creix una altra comunitat que s'anomena Crucinelletum maritimae, amb
algunes plantes comunes a la comunitat de la costa nord, com el trèvol marí, els moixets i el
camamil·ló. Darrera aquesta comunitat, damunt les dunes semiestabilitzades, apareix el
sivinar (Juniperetum turbinatae ruscetosum), entre els quals destaquen les sivines
(Juniperus phoenicea subsp. turbinata) i la mata (Pistacia lentiscus). Més endarrera, en els
sistemes dunars més ben conservats, es troben les dunes estabilitzades, colonitzades i
fixades per vegetació de bosc, ullastres (Olea europaea var. sylvestris) i pins (Pinus
halepensis). Tot i no tenir la rellevància que té la comunitat vegetal, la fauna dels sistemes
dunars també juga un paper molt important dins l'ecosistema litoral arenós. En aquest sentit,
destaquen la diversitat de coleòpters (escarabats) i de lepidòpters rapalòcers (papallones
diürnes).
d) Albuferes, basses i torrents
Constitueixen un dels ecosistemes més importants de l'illa. En aquestes zones es
desenvolupa una variada i frondosa vegetació tant aquàtica com terrestre, a més d'acollir un
gran nombre d'invertebrats aquàtics i vertebrats com peixos, rèptils i aus. Pel que fa a les
aus, a més de ser l'habitat principal d'algunes d'elles, són també zona de pas i descans d'un
elevat nombre d'espècies migratòries. La zona humida més important de l'illa és S'Allbufera
des Grau, nucli de la Reserva de la Biosfera. Es tracta de l’ecosistema més valuós i divers
de Menorca. Altres zones humides importants són el Prat de Son Bou i Ses Basses de
Lluriac. Quant els torrents, destaquen el d'Alagaiarens i sobretot el del barranc d'Algendar,
que porta aigua tot l'any. Les basses temporals, tot i que estrictament no estan considerades
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com a zones humides, són ecosistemes de gran vàlua i fins ara han estat molt poc estudiats.
Aquests peculiars ecosistemes són també l'habitat de nombroses plantes aquàtiques i
acullen una gran diversitats d'invertebrats, especialment crustacis.
En general, a les vores d'aquests ecosistemes, creixen joncs bovals (Scirpus holoschoenus)
junces d'aigua (Scirpus spp) i joncs (Juncus spp), canyís (Phragmites australis) i bova
(Typha angustifolia). Darrera d'aquestes espècies es poden desenvolupar canyes de Sant
Joan (Arundo donax) i petits boscos de ribera formats per tamarells (Tamarix gallica).
Submergit, hi creix Potamogeton spp, i, a les parts més salades, Ruppia spp. Els ranuncles (
Ranunculus spp) apareixen a les basses i torrents, i a la primavera cobreixen la seva
superfície amb flors blanques i grogues. Altres espècies que es poden trobar són els isòets
(Isoetes spp). Aquestes primitives espècies vegetals apareixen principalment a les basses
temporals. Quant a la fauna, destaquen, d'entre els rèptils, la tortuga d'aigua (Emys
orbicularis) i la serp d'aigua (Natrix maura), i entre els amfibis, la granota (Hyla meridionalis)
i, a les basses temporals, el calàpet (Bufo viridis). Els peixos més importants que podem
trobar a les zones humides de l'illa, principalment a l'Albufera, són les llises (Liza spp,
Chelon labrosus), els cap plans (Mugil cephalus), les anguiles (Anguilla anguilla), els cabots
(Gobius niger), les cabeçudes (Atherina boyeri) i la gambúsia (Gambusia holbrooki).
Destaquen, també, la presència de l'àliga peixatera (Pandion haliaetus), d'agrons (Egretta
spp i Ardea spp) i del corb marí gros (Phalacrocorax carbo), així com un gran nombre
d'anàtides.
e) Barrancs
La geologia de la zona de migjorn de l'illa, tova i permeable, ha facilitat la formació d'un
elevat nombre de solcs profunds excavats per l'aigua en la roca calcària. Aquests grans
solcs, amb parets que poden assolir els 40 m d'alçada, s'anomenen barrancs i formen un
dels ecosistemes més peculiars de Menorca. Els fons dels barrancs estan regats per l'aigua
dels torrents que davalla cap a la mar. Aquí creix una vegetació esponerosa que contrasta
amb la vegetació més seca de les maquies exteriors. La fauna és també rica, especialment
amb els grans ocells, que nidifiquen i descansen als espadats. El barranc més important de
l'illa és el barranc d'Algendar, que neix al puig de Santa Magdalena, prop de Ferreries, i
desemboca a la platja de Cala Galdana. El barranc va ser excavat pel torrent que corre pel
seu fons i que drena una extensa conca. El cabal del torrent varia en funció de les
precipitacions, però no s'asseca ni tan sols els estius més eixuts. Els barrancs representen
un món a part. La protecció del vent i una major humitat hi permeten el desenvolupament de
comunitats, tant animals com vegetals, la presència de les quals és impossible a l'exterior.
Així, a les vores dels torrents (sobretot a la part inferior dels barrancs més humits) es poden
trobar espècies vegetals aquàtiques com els joncs (Juncus spp.), el jonc boval (Scirpus
holoschoenus) i el canyís (Phragmites australis.) A les zones humides dels barrancs podem
trobar boves (Thypha latifolia i angustifolia) i diverses espècies submergides del gènere
Potamogeton. També podem trobar abatzers (Rubus ulmifolius) i, a les voreres dels torrents,
s’hi desenvolupen bosquerons d'oms (Ulmus minor) i exemplars dispersos de llor (Laurus
nobilis). Les canyes de Sant Joan (Arundo donax) són una altra de les espècies presents a
les parts més humides del barranc. A les parts més allunyades de l'aigua es desenvolupen,
als barrancs més profunds, les alzines (Quercus ilex) i en barrancs menys profunds, els
ullastres (Olea europea var. sylvestris). També és possible trobar zones on hi ha conreus de
regadiu i fruiters. Les parets verticals que delimiten el barranc acullen una rica vegetació
rupícula, amb tapereres (Capparis spinosa) i alguns endemismes com la Sibthorbia africana
i la Cymbalaria aequitriloba.
La fauna que es troba als barrancs és molt semblant a la que es pot trobar a la resta de
zones humides de Menorca. Així, als torrents hi trobem tortugues d'aigua (Emys orbicularis),
serps d'aigua (Natrix maura) i granotes (Hyla meridionalis). Per la seva banda, els únics
peixos que viuen en aquests ambients són la gambusia (Gambusia holbroocki) i l'anguila
(Anguilla aguilla). Als barrancs també hi viuen un nombre important d'ocells, principalment
rapinyaires com la miloca (Neophron pernopterus), el soter (Hieraetus pennatus), el falcó
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(Falco peregrinus), el xòric (Falco tinnunculus), el corb (Corvus corax), l'òliba (Tyto alba), el
mussol (Otus scops) i, fins fa pocs anys, hi criava el milà reial (Milvus milvus), però ara
només es troba al barranc de forma excepcional. A part de rapinyaries, també podem trobarhi, entre d'altres, el colom salvatge (Columba livia) i la mèrlera (Monticola solitarius).
Associades als barrancs, trobem un gran nombre de coves habitades per una fauna de gran
importància ecològica. Hi dominen els aràcnids, miriapodes i crustacis i hi ha varies espècies
de rates-pinyades. També és freqüent trobar-hi restes fòssils, ja que a les coves queden
protegides de l'erosió.
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f) Illots
Els illots són ecosistemes molt especials. L'aïllament de l'acció de l'home els ha dotat d'unes
característiques úniques. Tenen un valor ecològic extremadament alt, tant per la fauna com
per la flora que acullen. Aquesta riquesa es deu, en gran part, a que es van separar de
Menorca abans de l'arribada de l'home i, per tant, la majoria d'espècies introduïdes
posteriorment a l'illa gran no han arribat a colonitzar-los.
Els illots que hi ha al voltant de Menorca presenten poca vegetació, però molt adaptada a
aguantar les extremades condicions de vent i salinitat, com el fonoll marí (Crithmum
maritimum) i les coques marines (Limonium spp). Són, a més, refugi d'un elevat nombre
d'aus, tant de rapinyaires com el falcó (Falco peregrinus) i els xòrics (Falco tinnunculus),
marines com les baldritges (Calonectris diomedea i Puffinus mauritanicus), els marinerets
(Hydrobates pelagicus), i els cagaires (Phalacrocorax aristotelis), i migratòries, que cerquen
en aquestes petites illes la tranquil·litat necessària per poder descansar en els seus llargs
viatges.Però, sens dubte, la característica més important d'aquest ecosistemes tan singulars
és la presència de les diferents varietats de la espècie endèmica de Mallorca i Menorca de
sargantana balear (Podarcis lilfordi), les quals han evolucionat de manera diferent a cada
illot i han constituït fins a vuit subspècies úniques i diferents als illots de Menorca. A més, en
alguns illots aquest rèptil manté interaccions ecològiques úniques i sorprenents amb el fonoll
marí (Crithmum maritimum) i amb la rapa mosquera (Dracunculus muscivorus). A l'illa de
l'Aire arriben a assolir densitats excepcionals, degut precisament a aquestes interaccions.
Els illots de Menorca estan inclosos dins les Àrees Naturals d'Especial Interès d'elevat grau
de protecció, però possiblement aquesta figura no sigui suficient per assegurar la
preservació d'aquests valors naturals de tan elevat interès. Així ho demostren, per exemple,
les introduccions d'espècies que han sofert i en alguns casos encara pateixen aquests illots,
com els conills, les cabres o les rates, i que estan posant en greu perill les poblacions
d’algunes d'aquestes subspècies úniques en tot el planeta.
g) Ecosistema marí
Les aigües del litoral menorquí compten amb una elevada diversitat biològica a tots els
nivells: algues, plantes fanerògames, peixos, invertebrats i altres organismes. Les grans
diferències geològiques entre la zona nord de l'illa i la zona sud també existeixen,
lògicament, en la geologia dels fons marins. La zona nord està constituïda (veure apartat de
geologia), per un tipus de roca molt més antiga i variada. Es combinen, llavors, roques dures
i toves que fan que la costa nord sigui molt més irregular, amb entrades, badies, cales,
penyals i platges. En canvi, la costa sud, amb un tipus de roca molt més homogènia en
composició i duresa, és molt més rectilínia i regular. Així, a la costa nord dominen els fons
rocosos, amb perfils molt més verticals, tallats de cop per badies i entrades, com Fornells,
Sa Nitja, Macaret, Addaia o Es Grau. Aquí és fàcil trobar, a les zones mes protegides on
l'hidrodinamisme és més baix, les fanerògames Cymodocea nodosa i Zostera noltii, en canvi
a les zones menys protegides i per tant amb aigües més agitades trobam la fanerògama
Posidonia oceanica.
A la zona sud, probablement per l'absència de zones protegides de l'hidrodinamisme,
pràcticament no apareixen Cymodocea nodosa i Zostera noltii, i els fons arenosos estan
dominats per Posidonia oceanica.
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L'ecosistema marí s'estructura, bàsicament, en quatre zones. La zona superior generalment
emergida s'anomena supralitoral i abasta fins on arriben els esquitxos de les onades. A
continuació trobem la zona medilitoral, que generalment està submergida i que arriba fins
aquelles zones que ocasionalment, en seques molt fortes, poden estar emergides.
Finalment, l'infralitoral és la zona que permanentment està submergida i que arriba fins allà
on s'acaba la plataforma litoral. A partir d'aquí comença un ecosistema molt més fosc i
profund que s'anomena circalitoral.
A l'ecosistema marí hi són presents un elevat nombre de comunitats, d'entre les quals
destaquen:
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- Comunitats bentòniques sobre roca, que es caracteritzen per la presència d'un elevat
nombre d'algues, invertebrats i peixos.
- Comunitats bentòniques d'arena, on la diversitat d'algues, peixos i invertebrats és menor
que a les roques i les espècies que hi viuen són en general diferents.
- Comunitats pelàgiques o de mar oberta. Es tracta d'organismes que viuen a tota la
columna d'aigua. És el cas dels grans migradors, com les espècies de la família Tunidae,
tortugues marines, etc.
h) Herbeis o praderies de Posidònia i altres fanerògames
Les fanerògames marines constitueixen una de les comunitats bentòniques de major
importància ecològica. Generalment, es troben sobre fons arenosos i fangosos, però també
es poden trobar sobre fons rocosos. Aquestes formen extenses praderies que serveixen com
a refugi i zona de reproducció d'un elevat nombre d'espècies marines de peixos,
d'invertebrats i d'algues, com per exemple les agulles de mar (Syngnathus spp i Nerophis
spp) i els cavallets de la mar (Hippocampus spp), alguns d'ells en perill crític d'extinció,
contretament Sygnathus agassizi i S.abaster segons la llista vermella dels peixos de les
Balears (Direcció General de Pesca de la Conselleria d’Agricultura i Pesca). A part de tota
aquesta flora i fauna que hi viu associada, tenen un important paper en la generació i
preservació de l'arena de les platges i en l'estabilització dels fons marins. Aquestes
praderies ocupen una ampla franja del litoral de Menorca distribuint-se des pràcticament els
zero metres (és el cas dels esculls barrera de Posidonia oceanica de S'estany d'Addaia, un
dels esculls més ben conservats del Mediterrani), fins als 35 metres de fondària. A la costa
sud, Posidonia oceanica forma una franja gairebé continua al llarg de tot el litoral. A la costa
nord aquesta distribució és més discontinua a causa d'una major irregularitat dels fons.
A més, les tres fanerògames marines presents a les aigües de Menorca estan protegides
tant a nivell estatal com europeu.
i) El coral·ligen i el corall vermell
Es tracta d'un altre exemple de comunitat bentònica, si bé no està clar si es tracta d'una
comunitat que creix sobre un substrat rocós o sobre un substrat tou de composició detrítica.
El nom de coral·ligen es deu al fet que és una comunitat formada bàsicament per algues
calcàries de la família de les coral·linàcies. Es tracta d'una comunitat que guarda alguns
paral·lelismes amb les comunitats dels esculls tropicals de corall. Apareix al voltant dels 3540 metres de fondària, on només arriba un 5% de la llum que arriba a la superfície. En
aquestes condicions, les algues i alguns organismes es carreguen de carbonat càlcic, el que
els proporciona una resistència a la depredació per part d'herbívors, i a la vegada, els
confereix la capacitat de formar estructures espacials complexes amb el pas del temps. El
nom de coral·ligen també ha donat peu a implicar, en moltes ocasions, la presència de corall
vermell Corallium rubrum. Si bé aquesta espècie pot trobar-se freqüentment al coral·ligen
profund, és més característica de les coves semifosques profundes.
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j) Les tenasses i trottoirs d'algues calcàries
Són una mena de cornises que segueixen la línia de costa rocosa, arran d'aigua, formades
per materials calcaris d'origen orgànic. Són un exemple de comunitats bentòniques de roca.
Aquests passadissos, per on es pot caminar, es troben sobretot a les costes abruptes i
inclinades. Estan formades per l'alga Lithophyllum lichenoides, a les parts inferiors s'hi
refugien espècies pròpies d'aigües més profundes (comunitat del coral·lígen). Damunt la
tenassa de l'alga Lithophyllum lichenoides hi ha una cobertura d'altres algues de gèneres,
com Ceramium, Laurentia, Gelidium, etc.
Aquestes són les comunitats més fàcilment observables, ja que es troben a poca profunditat.
Hi ha, però, moltes altres comunitats d'elevat interès científic, com els esculls i fons
coral·lígens, els fons de fang, els fons d'algues calcàries on habita la llagosta (Palinurus
elephas), el talús on es pesca la gamba vermella del Mediterrani (Aristeus antennatus), les
comunitats específiques de port i badies o també la comunitat d'organismes que viuen
damunt substrats artificials (molls, barques, fustes, cordes,...), anomenats fouling.

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2019-EE8CF207-EF78-4331-A281-A9CBD28305BC 04/04/2019 7:52:11 Pag.:149/204
Consell Insular de Menorca-07999- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/cime/validardoc.aspx

4.4. ARQUEOLOGIA
La riquesa arqueològica de l'illa de Menorca és important. El llegat arqueològic més rellevant
el deixaren els pobladors talaiòtics, encara que hi ha altres restes arqueològiques de gran
importància, com restes romanes, gregues, medievals i musulmanes.
a) Restes arqueològiques del Pretalaiòtic i Talaiòtic
Les restes arqueològiques més antigues trobades a l'illa de Menorca corresponen a la
cultura pretalaiòtica. Es tracta principalment de materials de ceràmica, algunes restes de
coure i un boto d'os esfèric. D'aquesta època també podem trobar les navetes d'habitació,
sepulcres megalítics, molins de mà i hipogeus. De l'època talaiòtica es tenen una gran
varietat de restes, des de vasos de ceràmica, punxons, agulles, botons fets d'os, espases,
ganivets i braçalets de metall, i restes lítiques com molins, i pedres per a fones. Però el gran
llegat arqueològic de l'època són els monuments megalítics: talaiots, habitatges circulars,
taules, murades, torres quadrades, coves,... Moltes d'aquestes restes encaren es conserven
en bon estat i poden ser visitades. Destaquen: els talaiots de Trepucó, Torelló, Son Catlar,
Curnia, San Agustí, Binicodrell, So na Caçana, Talati de Dalt i Torre d'en Galmés, les taules
de Torralba d'en Salord, Sa Torreta, Torrencada i Binisafullet, les coves de cala Morell,
Binisafúller i Calescoves; els jaciments de Sant Vicenç d'Alcaidús, Son Mercer, Toraixa,
Biniaiet, Rafal Rubí, Biniaimunt, Rafel Roig, Font Rodona de Baix, Binigaus, Bellaventura,
Macarella, Torrevella i Montefí i establiments costaners com el del Caparrot de Forma o el de
Calescoves. Però, sens dubte, els jaciments talaiòtics més coneguts i més estudiats són les
navetes. A Menorca en podem trobar varies: Tudons, Rafal Rubí, Biniac, la Cova i Son
Morell. Les navetes d'enterrament pertanyen a la transició entre l'època pretalaiòtica i
talaiòtica, i n'hi de dos tipus: navetes d'enterrament de planta circular i navetes
d'enterrament de planta allargada. També hi ha navetes d'habitació que pertanyen a una
època un poc més antiga i són considerades per els arqueòlegs els habitatges unifamiliars
típics del pretalaiòtic a la Menorca occidental. Les navetes d'enterrament, com el seu nom
indica, eren emprades pels talaiòtics com a estructures funeràries, on dipositaven els morts.
Sembla ser que la part inferior era emprada per als enterraments primaris, mentre que el
primer pis era una ossera.
b) Restes arqueològiques d'altres cultures
A Menorca també queden restes importants d'altres cultures, com la grega, la romana, la
musulmana o la medieval. De la cultura grega podem trobar els nínxols o capelletes de
Cala'n Forcat. De l'època romana queden restes de runes del poblat i campament de
Sanissera (Sa Nitja), el camí empedrat de la Cala de Sant Esteve o la Via romana de Santa
Àgueda i les inscripcions llatines de Calescoves. Quant a l'època medieval, les restes més
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importants són les referents a les basíliques paleocristianes d'Es Cap des Port, Es Fornàs
de Torelló , i de Son Bou. Pel que fa a les restes de cultura musulmana, són ben escasses si
es té en compte el llarg temps que els àrabs van romandre a l'illa. El jaciment musulmà més
importat de l'illa és el Castell de Santa Àgueda, on sembla que vivia el governador musulmà
de l'illa. A Maó trobem Es Pont des General, carreró que davalla des de la ciutat cap el port i
que compta amb un profund arc de mig punt, que gairebé arriba a volta de canó, amb
senzills elements decoratius de caire clarament islàmic. La darrera troballa arqueològica
important es refereix a les restes de ceràmica, vidre, armament, material domèstic i material
de culte religiós trobats a l'antic poble de Sa Raval del Castell de Sant Felip. Aquest poble va
néixer amb la construcció del Castell de Sant Felip i en ell hi vivien les famílies dels militars i
de les persones que treballaven en la seva construcció. Però la proximitat del poblat a la
fortalesa militar va motivar, per raons de defensa, la destrucció i el posterior trasllat del
poblat de Sa Raval a la zona compresa entre Cales Fonts i Cala Corb, que ara rep el nom
d'Es Castell.
4.5. ECONOMIA
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a) Economia de subsistència. L'agricultura i la ramaderia
L'economia menorquina ha evolucionat de manera diferent que a la resta de les Balears. A
grans trets podem dir que comerç, agricultura i indústria han estat sempre presents a
l'economia de l'illa. Estructuralment, però, el pes dels diferents sectors econòmics ha anat
variant al llarg del temps, exceptuant el turisme, que ha estat un sector econòmic
desconegut per els habitants de l'illa fins a mitjans de segle XX. L'activitat agrícola de l'illa
adquireix importància a l'època romana i en perd amb l'arribada del vassallatge àrab. La
majoria d'experts, però, coincideixen en assenyalar que l'estructura agrària de Menorca neix
amb el repoblament català del segle XIII i l'activitat organitzadora de Jaume II de Mallorca.
Durant l'edat mitjana, l'economia menorquina es sustenta pràcticament en l'activitat agrícola i
ramadera, sobretot en la ramaderia ovina, amb la particularitat que a Menorca no existia ni
existeix l'ofici de pastor. És probable que la retícula de parets seques que divideixen i
subdivideixen el sòl de l'illa permetés una proliferació dels ramats amb poc esforç de
vigilància. La llana menorquina era molt estimada als mercats i la seva exportació servia per
suplir les mancances de blat i oli que patia l'illa.
b) L'obertura econòmica. El comerç i la indústria
Cap a finals del segle XV i principis del XVI s'inicia a Menorca l'activitat menestral
manufacturera, organitzada en incipients gremis (paraires, teixidors, sabaters, ferreters,...). A
la vegada, assoleixen un desenvolupament en paral·lel el comerç i el transport (mercaders,
mariners, moviment d'embarcacions, etc.,).
El segle XVII és una època marcada per les epidèmies i les plagues, fets que tenen un gran
reflex en la situació econòmica i demogràfica, molt deprimida durant tot aquest segle. Les
coses canvien amb l'arribada del nou segle. A principis del segle XVIII, Menorca s'incorpora
a la corona britànica i comença una època d'esplendor econòmic pels menorquins. Es
genera una ocupació derivada de la inversió en obres públiques i l'ofici de mestre d'aixa
comença a adquirir una rellevància important dins l'economia illenca. El port de Maó
experimenta en aquest segle un gran canvi, creant-se nous molls i magatzems,
conseqüència de l'intens moviment marítim que començava a forjar-se. A partir del 1724
s'inicia la construcció de l'arsenal marítim de l'estat i es reparen i construeixen barques per a
la marina anglesa. Amb la posterior sobirania espanyola, les drassanes no veuen paralitzada
la seva activitat i aquesta experimenta nous creixements amb la construcció de nous vaixells
per a l'armada. Però a principis de segle XIX, es construeixen els darrers vaixells per compte
de l'estat a causa de la decadència de l'armada espanyola. Malgrat açò, durant tot el segle
XIX encara es construeixen vaixells, tant a Maó com a Ciutadella, per encàrrecs particulars i
el sector continua ben viu dins l'economia menorquina de tot el segle. La prosperitat
econòmica del segle XVIII, derivada en gran part dels excedents comercials i de la renda del
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consum i inversió dels militars britànics, fa que es comenci a generar un capital preindustrial. Aquest fet, facilitarà la transformació de la economia menorquina en una
economia molt més industrialitzada. Com a resultat, es genera un desfasament temporal en
forma d'avanç de l'economia menorquina sobre l' espanyola. En termes similars, des de
l'òptica demogràfica l'evolució de la població que es produeix a l'illa resultarà simptomàtica
de la demografia moderna, avançant-se al cicle espanyol.
Els inicis del segle XIX van estar marcats per la reincorporació de Menorca a la corona
espanyola, que significà la fi de la perspectiva marítima i comercial per la restricció de les
importacions, la concessió del monopoli del blat a productors castellans i l'estancament de
l'agricultura i la ramaderia entre d'altres. Tots aquests fets porten a l'illa cap a una forta crisi
econòmica, que és tradueix en una forta emigració cap a Amèrica i Alger. La superació
d'aquesta crisi comença a forjar la futura indústria menorquina. Comencen a sorgir fàbriques
de lleixiu, sabó, fideus, adobers, etc., indústries que reben l'excedent dels doblers guanyats
a Amèrica, a les que posteriorment s'hi sumaran les fàbriques de sabates. Apareix així una
indústria de tall pre-capitalista, el cos de la qual estava format per els sectors sabater, naval,
tèxtil i energètic. Menorca passa aviat a ser una illa obrera amb una economia basada
pràcticament en la indústria. Al llarg de tot el segle XX, el sector industrial pateix importants
canvis. La construcció naval perd força, mentre que la indústria de portamonedes de plata
n'agafa. A començaments de segle, aquesta arriba a agrupar a 40 fabricants i 3000 obrers,
tot i que la forta crisi econòmica de l'any 1911 provoca que fàbriques importants com la
Fabril Maonesa deixin sense ocupació al voltant de 800 obrers. La indústria del calçat es
recupera, però, a partir de la segona meitat dels anys vint, hi comença a aparèixer la
indústria de la bijuteria i amb una mica més de retard, la indústria formatgera desapareixent
totalment la indústria de portamonedes i bosses de malla de plata. El sector del calçat es
diversifica i treballa també altres objectes de cuir i pell.
A les primeries d'aquest segle apareixen les primeres barques de bou i s'introdueixen les
arts d'arrossegament, el sector pesquer creix, encara que mai ha arribat a ser un sector amb
un pes important en el conjunt de l'economia de l'illa.
c) L'arribada del turisme
La darrera gran transformació de l'economia menorquina és produeix amb l'arribada del
turisme. Fins els anys seixanta, la major part de la població illenca treballava en els sectors
industrial i agrícola - ramader, però a partir de llavors comença a ser important el fenomen
turístic a la resta de les illes balears i d'Espanya. A Menorca amb l'estructura econòmica de
l'illa, ben consolidada sobre el sector industrial i amb una desconfiança sobre un fenomen
llavors desconegut, l'empresari menorquí no inverteix en turisme. Amb el nou aeroport
inaugurat el 1969, el sector turístic va anar agafant cos, desplaçant a la resta de sectors,
però amb un retard de devers deu anys respecte a les altres illes.
En l'actualitat, any rere any, el nombre de persones que treballen en el sector industrial
disminueix, mentre continuen augmentant les que depenen del sector turístic. Actualment,
només el 13% dels treballadors de l'illa treballa en sectors industrials i una mica mes del 2%
ho fa al sector primari (agricultura i pesca), la resta es pot atribuir al sector serveis i al sector
de la construcció.
5. ANÀLISI DE LA COMPONENT PAISATGÍSTICA
L'anàlisi de la component paisatgística es centrarà en les noves infraestructures o les
ampliacions de les existents. Això està motivat perquè són les rellevants per a determinar la
incidència paisatgística del pla, ja que les existents ja formen part del paisatge actual.
Per l'anterior, aquesta anàlisi es realitza envers de les següents infraestructures:

15

Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de Menorca 2019-2025
Estudi Ambiental Estratègica. ANNEX II. Estudi d'incidència paisatgística.

- Construcció d'una planta de digestió anaeròbia i actuacions a desenvolupar a l'abocador de
Milà I, que s'analitzen conjuntament al trobar-se en el mateix indret.
- Ampliació i millora de la deixalleria de Maó i construcció d'una nova planta de tractament de
residus voluminosos, que s'analitzen conjuntament al trobar-se en el mateix indret.
- Limitació del nombre d'instal·lacions de residus de construcció i demolició i ampliació de les
superfícies autoritzades actualment.
- Ampliació i millora de la deixalleria de Ciutadella i construcció d'una planta de transferència
de residus domèstics a Ciutadella. Aquestes instal·lacions també s'analitzen conjuntament al
situar-se en zona de polígon industrial.
D'aquestes infraestructures analitzarem els següents aspectes:
ANÀLISI DE LA COMPONENT PAISATGÍSTICA
FACTORS DE VISIBILITAT

Conca visual
Punts d'observació
Descripció

Unitats paisatgístiques
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Forma
Components del paisatge

Relació
Components
Estètics

QUALITAT DEL PAISATGE

Ecològics
Valors paisatgístics

Productius
Històrics
Socials
Simbòlics
Ordenació urbanística

FRAGILITAT
PAISATGÍSTICA

Fragilitat visual intrínseca

Medi físic biòtic
Elements històrics - culturals
Conca visual

Accessibilitat visual

Presència d'observadors
Accessibilitat visual

5.1. ANÀLISI PAISATGÍSTIC DE LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PLANTA DE DIGESTIÓ
ANAERÒBIA I DE LES ACTUACIONS A DESENVOLUPAR A L'ABOCADOR DE MILÀ I
L'anàlisi paisatgístic de la construcció de la planta de digestió anaeròbia i de les actuacions
a desenvolupar a l'abocador de Milà I es fa de manera conjunta, ja que l'emplaçament és el
mateix i per tant, la incidència sobre el paisatge és comú.
5.1.1. Factors de visibilitat en referència a la planta de digestió anaeròbia i les
actuacions a desenvolupar en l'abocador de Milà I
Per poder facilitar la caracterització del paisatge existent a la zona d'estudi, és primordial
tenir en compte els factors de visibilitat. Aquest factors venen determinats per la conca visual
i els principals punts d'observació.
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a) Conca visual
Els factors de visibilitat venen definits per la conca visual de l'emplaçament, és a dir, el què
es visualitza des de la parcel·la sense tenir en compte els elements verticals (murs de paret
seca, edificacions, cobertes vegetals, etc).
Per determinar aquesta conca visual s'agafa com a referència la cota més alta de la
parcel·la en que es situa l'abocador de Milà I i la planta de digestió anaeròbica.
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La representació gràfica de la conca visual es representa en el mapa 2 de l'annex de
plànols.

Figura: Conca visual. Zones visibles des de l'emplaçament.

b) Punts d'observació
Els punts d'observació són els punts o recorreguts des dels quals la proposta es pot veure.
Per complementar la informació visual s'ha superposat els recorreguts visuals sobre un
ortofotomapa de la zona (2018), de manera que s'han identificat els elements verticals que
actuen de barreres visuals i disminueixin la visibilitat des dels punts d'observació marcats.
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Figura: Punts d'observació. Punts o recorreguts des dels que es visible l'emplaçament.
5.1.2. Qualitat del paisatge en referència a la planta de digestió anaeròbia i les
actuacions a desenvolupar en l'abocador de Milà I
Una vegada definits els factors de visibilitat, hem de valorar la qualitat del paisatge de la
conca.
a) Descripció de les unitats paisatgístiques
L'emplaçament de la planta de digestió anaeròbia i les actuacions a desenvolupar en
l'abocador de Milà I està situat en el terme municipal de Maó, a la finca de Milà de Davant.
L’accés es realitza des de la carretera PMV-710-2 Maó – Es Grau per un camí asfaltat que
condueix fins a l'Àrea de Gestió de Residus de Milà.
Geogràficament limita:
- Al nord amb el camí des Milà, que voreja l’abocador i amb finques rurals fins arribar al nucli
poblacional des Grau.
- Al sud amb l’Àrea de Gestió de residus des Milà i a 2,5 Km en línia recta la ciutat de Maó.
- A l’est amb finques rurals.
- A l’oest amb el camí asfaltat que comunica la carretera PMV-710-2 Maó – Es Grau amb
l’Àrea de Gestió de Residus des Milà.
D’acord amb el Pla Territorial Insular la unitat de paisatge ocupat pel dipòsit de Milà I és un
mosaic agroforestal sobre turons i torrenteres.
b) Components del paisatge
Podem definir els components del paisatge a través de les formes i les relacions entre ells:
- Forma
L’àrea d’estudi es caracteritza per un relleu suaument allomat amb pendents mitjanes a
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baixes, amb culminacions planes. La coberta vegetal es casi continua i densa de ullastrar
(Prasio-Oleetum sylvestris), que és una de les característiques més importants de la unitat
de paisatge. Els usos del sòl estan condicionats per la densa màquia d’aladern, que fa que
l’aprofitament agropecuari sigui molt baix, de totes maneres existeixen taques de pastos.
Com a vores de la unitat de paisatge un camí rural de terra, anomenat i la carretera que
uneix la carretera de Maó – Es Grau amb l’Àrea de Gestió des Milà.
Les línies del paisatge, és a dir, els elements continus presents en la imatge, és la màquia
d'ullastrar sobre una topografia de formes suaus, poc humanitzades, en la que apareixen
taques de pasto que no arriben a constituir un paisatge agroforestal en mosaic.
Els punts perceptibles i rellevants visualment a curta i llarga distància són el parc eòlic des
Milà, les instal·lacions de l’Àrea de Gestió de residus des Milà, centre de salut mental del
CIMe, nau d’emmagatzematge del CIMe, algunes cases de llocs adjacents, el far de Favarix
i la mar.
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- Relació
La unitat de paisatge destaca per la seva homogeneïtat cromàtica i formal, sent el contrast
més rellevant el contacte entre mar i interior. La trama parcel·laria rural queda pràcticament
oculta pel desenvolupament de la vegetació de la màquia d'ullastrar i la mancança
d’activitats agropecuàries.
La varietat entesa com a relació entre els components del paisatge de la zona d’estudi, ens
indica una marcada homogeneïtat entre components.
La intensitat de la composició és suau, ja que existeix similitud entre components, encara
que hi ha que tenir en compte la presència de les instal·lacions de l’Àrea de Gestió de
Residus des Milà i el Parc eòlic, ubicats annexes a la zona d'estudi.
La integritat del paisatge ha estat sotmesa a diferents tipus d’alteracions que han modificat
el seu grau de naturalitat: alteracions agro-ramaderes, construcció de les instal·lacions de
l’Àrea de Gestió de Residus de Milà, instal·lació del Parc eòlic des Milà, localització de
camins i carreteres.
La complexitat de la zona d’estudi és baixa-mitjana, ja que no hi ha molta quantitat
d’informació visual a processar. L’entorn és bastant uniforme, corresponent-se amb un
paisatge principalment rural, que alberga petits elements discordants com són l’Àrea de
gestió de residus de Milà i el Parc eòlic.
- Components
Màquia d’ullastrer i d’aladern.
Prats agro-ramaders.
Relleu allomat i culminacions planes.
Carretera general i camins rurals.
Instal·lacions de l’Àrea de gestió de residus des Milà i Parc eòlic.
Antropització.
Homogeneïtat d’elements.
Composició suau.
Uniformitat.
c) Valors paisatgístics
- Estètics
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La zona d’estudi és troba inclosa a l’Àrea de Gestió de Residus des Milà, instal·lacions i
terrenys recollits pel Pla Director de residus, pel Pla Territorial Insular i pel Pla General
d’ordenació urbana de Maó.
El patró de l’entorn es caracteritza per la seva homogeneïtat cromàtica i el contrast més
rellevant és el contacte entre mar i interior. La trama parcel·laria rural queda pràcticament
oculta pel desenvolupament de la vegetació de la màquia d'ullastrar i la mancança
d’activitats agropecuàries.
No existeixen conjunts monumentals, ni construccions agrupades.
Com a singularitat estètica trobem, al lluny, el far de favarix.
Els colors són aportats per la tonalitat de la vegetació arbustiva i silvestre de la zona
(gamma de verds), tot i que depèn de l’estació de l’any.
- Ecològics
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L'emplaçament es troba compresa dins de el LIC-ZEPA ES0000235 denominat "De
S'Albufera a la Mola".
L'emplaçament es troba dins l'Àrea de gestió de residus de Milà. Aquesta zona dedicada al
tractament de residus, és anterior a la declaració de les figures de protecció.
- Productius
Els aspectes productius estan relacionats amb la capacitat d'un paisatge per a proporcionar
beneficis econòmics, convertint els seus elements en recursos. En aquest cas la
productivitat més elevada ve donada per l'activitat en l'Àrea de Gestió de Residus de Milà, ja
que en aquesta instal·lació es recepcionen tots els residus municipals generats a l'illa de
Menorca. La productivitat vinculada a activitats agrícoles i ramaderes és molt menys
significativa.
- Històrics
Aquests aspectes es corresponen amb les petjades més rellevants que l'ésser humà ha
deixat en el paisatge al llarg del temps.
En la zona ens trobem tipologies constructives disseminades de cases de llocs,
caracteritzades pel seu color blanc (alguna vermella), teulades de teules àrabs i finestres
amb porticons, un parc eòlic i les instal·lacions de l’Àrea de Gestió de residus des Milà.
Les estructures parcel·laries defineixen els seus límits amb murs de paret seca, que són
pràcticament ocults per la vegetació.
També senyalem el camí de connexió de la carretera Maó-Es Grau i l’Àrea de Gestió de
Residus des Milà.
- Socials
L'ús social es relaciona amb la utilització que fa un individu o un determinat col·lectiu d'un
paisatge.
La zona d’estudi es va dedicar a aspectes productius com són les activitats agro-ramaderes,
activitats de generació d’energia eòlica, gestió de residus i activitat social amb persones amb
malalties mentals.
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- Simbòlics
El valor identitari es correspon amb la identificació que un determinat col·lectiu sent amb un
paisatge. La identitat ha de valorar-se com una expressió de cada àmbit territorial o de
determinades parts del territori. En l'àmbit d'estudi podem reconèixer com a formacions
paisatgístiques els murs de paret seca, els ullastrars, el mosaic agroforestal i fins i tot el parc
eòlic i l'Àrea de Gestió de Residus de Milà, que la població ha incorporat a la realitat
simbòlica del paisatge.
5.1.3. Fragilitat paisatgística en referència a la planta de digestió anaeròbia i les
actuacions a desenvolupar en l'abocador de Milà I
La fragilitat paisatgística és la susceptibilitat d'un paisatge que veu alterats els seus valors i
el seu caràcter per l'efecte productiu d'una activitat. Per poder analitzar la fragilitat
paisatgística hem de tenir en compte, principalment, la fragilitat visual intrínseca i
l'accessibilitat visual. Per a la valoració de la fragilitat emprarem una escala (mínima, molt
baixa, baixa, mitjana, alta, molt alta i màxima).
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a) Fragilitat visual intrínseca
- Ordenació urbanística
La zona d'estudi es troba emmarcada dins dels plans d'ordenació (PTI i PGOU) i a més és
troba inclòs a l'Àrea de Gestió de Residus de Milà, la qual ja es recull a l'antic Pla Director de
Residus. Tenint en compte això, podem considerar que l'ordenació urbanística és Alta.
- Medi físic biòtic
Els valors del medi físic biòtic són baixos si considerem que l'emplaçament es troba en uns
terrenys dedicats a un ús industrial de gestió de residus.
- Elements històrics – culturals
No es troba cap element històric a destacar en la zona d'estudi. És a dir, els elements
històrics i culturals són Baixos.
- Conca visual
La conca visual és baixa, es recull al mapa 2 de l'annex de plànols.
b) Accessibilitat visual
- Presència d'observadors
La zona d'estudi es troba en un lloc freqüentat principalment pels treballadors i usuaris de
l'Àrea de Gestió de Residus de Milà. La presència d'observadors en la zona és Baixa.
- Accessibilitat visual
L'emplaçament és visible des de la carretera que condueix a l’Àrea de Gestió de Residus
des Milà i des del camí de Milà, camí sense asfaltar que voreja les instal·lacions pel nord. En
general, la ubicació del dipòsit no és visible des dels llocs situats al nord de la parcel·la. Així
podem dir que la visibilitat és baixa.
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c) Valoració de la fragilitat paisatgística
A la següent taula es recull un resum dels components relacionats amb la fragilitat
paisatgística:
FRAGILITAT PAISATGÍSTICA
FRAGILITAT VISUAL INTRÍNSECA

ACCESIBILITAT VISUAL

Ordenació urbanística: Alta

Presència d'observadors: Mitjana

Medi físic biòtic: Baix
Elements històrics i culturals: Baixos

Accessibilitat visual: Baixa

Conca visual: Baixa
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Si valorem conjuntament el diferents components, el quals hem considerat com a baixos en
la majoria dels casos, podem parlar d'una fragilitat paisatgística baixa.
5.1.4. Accions potencialment generadores d'impactes i mesures d'integració
paisatgística en referència a la planta de digestió anaeròbia i les actuacions a
desenvolupar en l'abocador de Milà I
a) Accions potencialment generadores d'impactes
A continuació es recullen les accions de la proposta que es considera poden tenir un efecte
sobre el paisatge:
- Moviment de terres.
- Instal·lació de les capes de segellament.
- Implantació de la instal·lació solar fotovoltaic.
- Pavimentació i impermeabilització de superfícies.
- Edificacions i instal·lacions del biodigestor.
- Xarxa de sanejament.
- Xarxa de lixiviats.
- Xarxa de pluvials.
- Xarxa d'energia.
- Xarxa d'enllumenat i telecomunicacions.
- Execució de murs.
- Jardineria, restauració i integració paisatgística.
b) Mesures d'integració paisatgística
Les mesures d'integració paisatgístiques previstes per tal d'evitar, reduir o compensar els
efectes de les instal·lacions són les següents:
- Revegetar aquelles zones sotmeses a moviments de terres durant la construcció.
- Col·locació sobre les capes de segellament la capa de terres per la restauració.
- Impermeabilització exclusivament dels terrenys que es considerin necessaris.
- Minimitzar l'alçada de les instal·lacions.
- Soterrar els serveis i emprar solucions constructives naturals i integradores.
- Buscar un aspecte agradable del perímetre i vial amb la utilització de construcció
tradicional de paret seca.
- Camuflar les instal·lacions amb barreres vegetals d'espècies autòctones, presents als
hàbitats de la zona.
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5.1.5. Impacte paisatgístic en referència a la planta de digestió anaeròbia i les
actuacions a desenvolupar en l'abocador de Milà I
A continuació s'analitza l'impacte paisatgístic a partir de la la definició i la valoració dels
impactes.
a) Identificacions d'impactes paisatgístics
Per identificar els impactes paisatgístics es creuen els components del paisatge determinats
anteriorment i les accions constructives de la proposta que es consideren poden tenir un
efecte sobre el paisatge.
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S'ha de tenir en compte que l'emplaçament de la planta de digestió anaeròbia i les
actuacions a desenvolupar en l'abocador de Milà I ja es un espai antropitzat, dedicat a la
gestió de residus des dels anys noranta, que acull l'Àrea de Gestió de Residus de Milà, on
es concentren les plantes de tractament i abocadors de l'illa.
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IDENTIFICACIÓ DELS IMPACTES PAISATGÍSTICS de la planta de digestió anaeròbia i les actuacions a desenvolupar en l'abocador de Milà I
COMPONENTS DEL PAISATGE
ACCIONS
GENERADOR
ES
D'IMPACTES
Moviment
terres

Màquia
d'ullastrar i
d’aladern

Prats agroramaders

Relleu allomat i
culminacions
planes

Carretera
Instal·lacions de
general i camins l’Àrea de gestió
rurals
de residus des
Milà i Parc eòlic

de

Antropització

Homogeneïtat
d’elements

X

Implantació de la
instal·lació
solar
fotovoltaic

X

Pavimentació
i
impermeabilització
de superfícies

X

Edificacions
instal·lacions
biodigestor

i
del

X

Xarxa
sanejament

de

X

X

X

X

Xarxa de lixiviats

X

Xarxa de pluvials

X

Xarxa d'energia

X

X

Xarxa
d'enllumenat
i
telecomunicacions

X

Execució de murs

X
i

Uniformitat

X

Instal·lació de les
capes
de
segellament

Jardineria,
restauració
integració
paisatgística

Composició
suau

X

X
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b) Definició dels impactes paisatgístics
Per a definir els impactes paisatgístics creuarem els impactes identificats amb les mesures d'integració paisatgística proposades.
DEFINICIÓ DELS IMPACTES PAISATGÍSTICS de la planta de digestió anaeròbia i les actuacions a desenvolupar en l'abocador de Milà I
MESURES D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
IMPACTES IDENTIFICATS

Revegetar aquelles
zones sotmeses a
moviments de
terres durant la
construcció

Col·locació sobre
les capes de
segellament la
capa de terres per
la restauració

Impermeabilització
Soterrar els serveis Aspecte agradable
exclusivament dels
i emprar solucions del perímetre i vial
Minimitzar l'alçada
terrenys que es
constructives
amb la construcció
de les instal·lacions
considerin
naturals i
tradicional de paret
necessaris
integradores
seca

Màquia d'ullastrar i d’aladern/

X

Jardineria, restauració i integració

Antropització/ Moviment de terres

X

Antropització/ Implantació de la

X

instal·lació solar fotovoltaic

Antropització/ Pavimentació i
impermeabilització de superfícies

Camuflar les
instal·lacions amb
barreres vegetals
d'espècies
presents als
hàbitats de la zona

X

X

X
X

Antropització/ Edificacions i

X

instal·lacions del biodigestor

Antropització/ Xarxa de

X

sanejament

X

Antropització/ Xarxa de lixiviats

X

Antropització/ Xarxa de pluvials

X

Antropització/ Xarxa d'energia
Homogeneïtat d’elements/

X

Implantació de la instal·lació solar
fotovoltaic

Homogeneïtat d’elements/
Xarxa de pluvials

X

Homogeneïtat d’elements/

X

Xarxa d'enllumenat i
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telecomunicacions

Homogeneïtat d’elements/

X

Execució de murs

Homogeneïtat d’elements/
Jardineria, restauració i integració
paisatgística

X

X

Uniformitat/ Instal·lació de les

X

X

capes de segellament

Uniformitat/ Implantació de la
instal·lació solar fotovoltaic

X

X

Uniformitat/ Edificacions i
instal·lacions del biodigestor

X

X
X

Uniformitat/ Execució de murs
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c) Valoració dels impactes paisatgístics
A la valoració dels impactes paisatgístics establim la seva magnitud, en funció de la seva afectació
al paisatge, conforme el següent:
- Compatibles: impactes que permeten una integració de la proposta amb l'aplicació de mesures
senzilles o que no requereixen mesures d'integració.
- Moderats: impactes que es redueixen substancialment amb l'aplicació de mesures d'integració
paisatgística.
- Severs: impactes que no es poden solucionar amb mesures d'integració i es fa aconsellable
replantejar la concepció del projecte.
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- Crítics o incompatibles: impactes amb efectes molt intensos en el paisatge, que superen el llindar
tolerable i fan desaconsellable la proposta.
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VALORACIÓ DELS IMPACTES PAISATGÍSTICS de la planta de digestió anaeròbia i les actuacions a desenvolupar en l'abocador de Milà I
MESURES D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
IMPACTES IDENTIFICATS

Revegetar aquelles
zones sotmeses a
moviments de
terres durant la
construcció

Col·locació sobre
les capes de
segellament la
capa de terres per
la restauració

Impermeabilització
Soterrar els serveis Aspecte agradable
exclusivament dels
i emprar solucions del perímetre i vial
Minimitzar l'alçada
terrenys que es
constructives
amb la construcció
de les instal·lacions
considerin
naturals i
tradicional de paret
necessaris
integradores
seca

Màquia d'ullastrar i d’aladern/

COMPATIBLE

Jardineria, restauració i integració

Antropització/ Moviment de terres

MODERAT

Antropització/ Implantació de la

MODERAT

instal·lació solar fotovoltaic

Antropització/ Pavimentació i
impermeabilització de superfícies

Camuflar les
instal·lacions amb
barreres vegetals
d'espècies
presents als
hàbitats de la zona

MODERAT

MODERAT

MODERAT

Antropització/ Edificacions i

MODERAT
MODERAT

instal·lacions del biodigestor

Antropització/ Xarxa de

MODERAT

sanejament

COMPATIBLE

Antropització/ Xarxa de lixiviats

COMPATIBLE

Antropització/ Xarxa de pluvials

MODERAT

Antropització/ Xarxa d'energia
Homogeneïtat d’elements/

MODERAT

Implantació de la instal·lació solar
fotovoltaic

Homogeneïtat d’elements/

MODERAT

Xarxa de pluvials

Homogeneïtat d’elements/

MODERAT

MODERAT

Xarxa d'enllumenat i
telecomunicacions

Homogeneïtat d’elements/

COMPATIBLE

Execució de murs
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Homogeneïtat d’elements/
Jardineria, restauració i integració
paisatgística

COMPATIBLE

COMPATIBLE

Uniformitat/ Instal·lació de les

MODERAT

COMPATIBLE

capes de segellament

Uniformitat/ Implantació de la
instal·lació solar fotovoltaic

MODERAT

MODERAT

Uniformitat/ Edificacions i
instal·lacions del biodigestor

MODERAT

MODERAT
COMPATIBLE

Uniformitat/ Execució de murs
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5.1.6. Conclusions de l'anàlisi paisatgístic en referència a la planta de digestió anaeròbia i
les actuacions a desenvolupar en l'abocador de Milà I
Una vegada definits I caracteritzats els impactes, s’han valorat en la seva major part com a
compatibles i moderats que es neutralitzen amb l’aplicació de les mesures d’integració.
Es tracta d’una proposta que ubica noves instal·lacions en un àrea ja dedicada a la gestió de
residus i el fa de manera integradora perseguint el mínim impacte en el paisatge.
5.2. ANÀLISI PAISATGÍSTIC DE L'AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA DEIXALLERIA DE MAÓ I LA
CONSTRUCCIÓ D'UNA NOVA PLANTA DE TRACTAMENT DE RESIDUS VOLUMINOSOS
L'anàlisi paisatgístic de l'ampliació i millora de la deixalleria de Maó i la construcció d'una nova
planta de tractament de residus voluminosos es fa de manera conjunta, ja que l'emplaçament és el
mateix i per tant, la incidència sobre el paisatge és comú.
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5.2.1. Factors de visibilitat en referència l'ampliació i millora de la deixalleria de Maó i la
construcció d'una nova planta de tractament de residus voluminosos
Per poder facilitar la caracterització del paisatge existent a la zona d'estudi, és primordial tenir en
compte els factors de visibilitat. Aquest factors venen determinats per la conca visual i els
principals punts d'observació.
a) Conca visual
La conca visual és la representació del territori visible des de la implantació de la proposta, en
funció de la topografia, sense tenir en compte els elements verticals (murs de paret seca,
edificacions, cobertes vegetals, etc).
Per determinar aquesta conca visual s'agafa com a referència la cota més alta de la parcel·la en
que es situa la deixalleria de Maó i la planta de tractament de residus voluminosos.

Figura: Conca visual. Zones visibles des de l'emplaçament.
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La representació gràfica de la conca visual es representa en el mapa 4 de l'annex de plànols.
b) Punts d'observació

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2019-EE8CF207-EF78-4331-A281-A9CBD28305BC 04/04/2019 7:52:11 Pag.:167/204
Consell Insular de Menorca-07999- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/cime/validardoc.aspx

Els punts d'observació són els punts o recorreguts des dels quals la proposta es pot veure. Per
complementar la informació visual s'ha superposat els recorreguts visuals sobre un ortofotomapa
de la zona (2018), de manera que s'han identificat els elements verticals que actuen de barreres
visuals i disminueixin la visibilitat des dels punts d'observació marcats.

Figura: Punts d'observació. Punts o recorreguts des dels que es visible l'emplaçament.
5.2.2. Qualitat del paisatge en referència l'ampliació i millora de la deixalleria de Maó i la
construcció d'una nova planta de tractament de residus voluminosos
Una vegada definits els factors de visibilitat hem de valorar la qualitat del paisatge de la zona.
a) Descripció de les unitats paisatgístiques
La deixalleria de Maó i la futura planta de tractament de voluminosos limiten geogràficament amb
els següent:
- Al nord amb finques rurals fins arribar a la carretera general Me-1.
- Al sud amb l'antic camí d'Alaior i a continuació d'aquest amb finques rurals fins arribar a la
carretera de l'aeroport.
- A l'est es troben les instal·lacions de Mestral i la carretera que uneix la general Me-1 i la carretera
de l'aeroport.
- A l'oest amb finques rurals.
31

Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de Menorca 2019-2025
Estudi Ambiental Estratègica. ANNEX II. Estudi d'incidència paisatgística.

L'entorn paisatgístic de l'emplaçament és el següent:
Els nuclis urbans més propers són el polígon industrial de Maó i la població de Sant Climent.
Per arribar a la parcel·la s'agafa la carretera que uneix la general Me-1 amb la carretera de
l'aeroport, en un desviament secundari que es troba a la banda dreta.
L'emplaçament està en terrenys classificats com a Àrea de Transició (AT) dins un Àrea d'Interès
Agrari (AIA), d'acord amb el Pla Territorial Insular. Conforme el Pla General de Maó, la qualificació
del sòl és com a sòl rústic comú i àrea de transició (350 m de sòl urbà o urbanitzable).
A més, la ubicació de la deixalleria i la planta de voluminosos es correspon amb la ubicació
prevista en el Pla Director de Residus de 2006.
b) Components del paisatge
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Podem definir els components del paisatge a través de les formes i les relacions entre ells:
- Forma
L'Àrea d'estudi es caracteritza per ser un paisatge amb suaus pendents de prats agro-ramaders i
camps abandonats. Podem distingir entre camps de pastures naturals i prats artificials de conreu
d'enclóver, raigràs i gramínies.
Com a vores de la zona apareixen murs de paret seca, un camí rural de terra, anomenada camí
de Torelló, i la carretera que uneix la general amb la carretera de l'aeroport.
Les línies de paisatge, és a dir, els elements continus presents en la imatge, es defineixen en una
estructura en mosaic típica de Menorca, en la que els prats es troben delimitats per murs de paret
seca.
Els punts perceptibles i rellevants visualment a curta i llarga distància són algunes cases de lloc
adjacents, torretes d'alta tensió i la nau de les instal·lacions de Mestral.
- Relació
La unitat de paisatge ve definida per la ubicació de la zona d'estudi dintre de la franja de Migjorn,
caracteritzada per una homogeneïtat morfoestructural calcària, amb un terreny de planitud quasi
perfecta amb un tapís vegetal agrosilvopastoril.
La varietat entesa com a la relació entre els components del paisatge de la zona d'estudi, ens
indica una relació de repetició entre els components del paisatge.
La intensitat de la composició és suau, ja que existeix similitud entre components, encara que hi
ha que tenir en compte la presència de la nau dins la zona d'estudi, que es troba en la franja de
transició entre la zona de polígon i paisatge rural.
La integritat del paisatge ha estat sotmesa a diferents tipus d'alteracions que han modificat el seu
grau de naturalitat: alteracions agroramaderes, petjades d'un antic abocador, desenvolupament
d'una activitat de reutilització i reciclatge de residus voluminosos, localització de camins i
carreteres.
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La complexitat de la zona d'estudi és molt baixa, ja que no hi ha molta quantitat d'informació a
processar. L'entorn és bastant uniforme, corresponent-se amb un paisatge principalment rural, que
alberga petits elements discordants que indiquin la transició entre la zona de polígon i camp.
- Components
Prats agro-ramaders i prats abandonats.
Carretera general i camins rurals.
Estructura en mosaic.
Cases de joc adjacents, torretes d'alta tensió i la nau actual de Mestral.
Franja de Migjorn.
Repetició d'elements.
Homogeneïtat d'elements.
Antropització.
Uniformitat.
c) Valors paisatgístics
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- Estètics
Els aspectes estètics es relacionen amb la capacitat que té un paisatge per a transmetre un
determinat sentiment de bellesa, en funció del significat i apreciació cultural que ha adquirit al llarg
de la història, així com del valor intrínsec en funció dels colors, la diversitat, la forma, les
proporcions, l'escala, la textura i la unitat dels elements que conformen el paisatge.
La zona d'estudi és una zona de transició entre l'àmbit urbà-industrial i l'àmbit rural i agroramader.
Encara que l'emplaçament ja no forma part de la zona de polígon industrial, es troba a continuació
de naus, com la de Mestral.
El patró reconeixible respecte a l'entorn és l'estructura de paisatge en mosaic típic menorquí, amb
vegetació de matoll i escassa presència arbòria.
No existeixen conjunts monumentals, ni construccions agrupades. No hi ha cap singularitat
estètica.
Els colors són aportats per la tonalitat de la vegetació arbustiva i silvestre de la zona (gamma de
verds), tot i que depèn de l'estació de l'any. També s'introdueixen els colors dels murs de paret
seca (marrons-ocres).
- Ecològics
La zona d'estudi ha sigut emprada antigament com a abocador, el que va suposar la degradació
del medi natural de la zona.
És una zona qualificada com a àrea de transició dins una àrea d'interès agrari en quant als usos
del sòl.
L'emplaçament es localitza dins la zona de protecció llunyana o de restriccions moderades de
pous d'abastament urbà i el risc de contaminació d'aqüífers és moderat.
- Productius
Els aspectes productius estan relacionats amb la capacitat d'un paisatge per proporcionar
beneficis econòmics, convertint els seus elements en recursos. En aquest cas la productivitat
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s'obté a partir de les activitats agrícoles, ramaderes i d'activitats de serveis (instal·lacions de
Mestral).
- Històrics
Ens trobem a la zona, tipologies constructives disseminades de cases de llocs, caracteritzades pel
seu color blanc, teulades de teules àrabs i finestres amb porticons, i una nau industrial.
A més, les estructures parcel·làries defineixen els seus límits amb murs de paret seca.
També, es troba el camí antic d'Alaior i la carretera Me-14 de connexió entre la ME-1 i la carretera
de l'aeroport Me-12.
- Socials
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En els últims anys l'ús de la zona d'estudi es va dedicar a aspectes productius com són les
activitats agroramaderes i l'activitat relacionada amb la gestió de residus, portada a terme a les
instal·lacions de Mestral, la deixalleria de Maó i la planta de tractament de voluminosos que es va
incendiar.
- Simbòlics
A l'àmbit d'estudi podem reconèixer com a formacions paisatgístiques pròpies els murs de paret
seca, el mosaic agroforestal i les instal·lacions de gestió de residus existents.
5.2.3. Fragilitat paisatgística en referència l'ampliació i millora de la deixalleria de Maó i la
construcció d'una nova planta de tractament de residus voluminosos
La fragilitat paisatgística és la susceptibilitat d'un paisatge que veu alterats els seus valors i el seu
caràcter per l'efecte productiu d'una activitat. Per poder analitzar la fragilitat paisatgística hem de
tenir en compte, principalment, la fragilitat visual intrínseca i l'accessibilitat visual. Per a la
valoració de la fragilitat emprarem una escala (mínima, molt baixa, baixa, mitjana, alta, molt alta i
màxima).
a) Fragilitat visual intrínseca
- Ordenació urbanística
La zona d'estudi es troba emmarcada en dos plans d'ordenació territorial (PTI i PGOU de Maó), i
més concretament al pla director de residus del 2006.
Tenint en compte això, podem considerar que l'ordenació urbanística és alta.
- Medi físic biòtic
Els valors del medi físic biòtics són baixos si considerem que a la zona existia un antic abocador fa
uns 30 anys. A més ens trobem en una zona de transició propera al polígon industrial i a l'aeroport.
- Elements històrics – culturals
Com a elements històrics caldria destacar el camí antic d'Alaior que discorre pròxim a
l'emplaçament. No obstant, aquest camí no es veu afectat, ja que les instal·lacions disposen d'un
accés independent.
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Així, els els elements històrics presents són baixos.
- Conca visual
La conca visual es baixa i es representa al mapa 4 de l'annex de plànols.
b) Accessibilitat visual
- Presència d'observadors
La zona d'estudi es troba en un lloc freqüentat principalment pels treballadors i clients de les
instal·lacions de residus: Mestral i la pròpia deixalleria, encara que la presència d'observadors és
mitjana/baixa.
- Accessibilitat visual
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L'emplaçament es visible des de l'antic camí d'Alaior i els llocs limítrofs. En general, la ubicació de
les parcel·les i la vegetació circumdant emmascarem la zona de construcció perquè l'accessibilitat
visual es considera mitjana-baixa.
c) Valoració de la fragilitat paisatgística
A la següent taula es recull un resum dels components relacionats amb la fragilitat paisatgística:
FRAGILITAT PAISATGÍSTICA
FRAGILITAT VISUAL INTRÍNSECA

ACCESIBILITAT VISUAL

Ordenació urbanística: Alta

Presència d'observadors: Mitjana/baixa

Medi físic biòtic: Baix
Elements històrics i culturals: Baixos

Accessibilitat visual: Baixa

Conca visual: Baixa

Si valorem conjuntament el diferents components, el quals hem considerat com a baixos en la
majoria dels casos, podem parlar d'una fragilitat paisatgística baixa.
5.2.4. Accions potencialment generadores d'impactes i mesures d'integració paisatgística
en referència l'ampliació i millora de la deixalleria de Maó i la construcció d'una nova planta
de tractament de residus voluminosos
a) Accions potencialment generadores d'impactes
A continuació es recullen les accions de la proposta que es considera poden tenir un efecte sobre
el paisatge:
- Moviment de terres.
- Pavimentació de plataformes.
- Execució de murs.
- Xarxa de sanejament.
- Xarxa d'energia i telecomunicacions
- Xarxa d'enllumenat.
- Jardineria.
- Equipament i senyalització.
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- Edificacions.
b) Mesures d'integració paisatgística
Les mesures d'integració paisatgístiques previstes per tal d'evitar, reduir o compensar els efectes
de les instal·lacions són les següents:
- Revegetar aquelles zones sotmeses a moviments de terres durant la construcció.
- Impermeabilització exclusivament dels terrenys que es considerin necessaris.
- Minimitzar l'alçada de les instal·lacions.
- Buscar un aspecte agradable del perímetre i vial amb la utilització de construcció tradicional de
paret seca.
- Camuflar les instal·lacions amb barreres vegetals d'espècies autòctones i xeròfiles.
5.2.5. Impacte paisatgístic en referència l'ampliació i millora de la deixalleria de Maó i la
construcció d'una nova planta de tractament de residus voluminosos
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A continuació s'analitza l'impacte paisatgístic a partir de la la definició i la valoració dels impactes.
a) Identificacions d'impactes paisatgístics
Per identificar els impactes paisatgístics es creuen els components del paisatge determinats
anteriorment i les accions constructives de la proposta que es consideren poden tenir un efecte
sobre el paisatge.
S'ha de tenir en compte que l'emplaçament per a l'ampliació de la deixalleria i la construcció de la
nova planta de voluminosos ja es un espai antropitzat, ja dedicat a la gestió de residus, que acull
la deixalleria de Maó, es trobava la planta de residus voluminosos que es va incendiar i les
instal·lacions dels tallers de reutilizació de Mestral.
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IDENTIFICACIÓ DELS IMPACTES PAISATGÍSTICS de l'ampliació i millora de la deixalleria de Maó i la construcció d'una nova planta de

tractament de residus voluminosos
COMPONENTS DEL PAISATGE
ACCIONS
Prats
agro- Carretera
Estructura
GENERADOR
ramaders
i general
i mosaic
ES
prats
camins rurals
D'IMPACTES
abandonats

en Cases de joc Franja
adjacents,
Migjorn
torretes d'alta
tensió i la nau
actual
de
Mestral.

de Repetició
d'elements

Homogeneïtat
d'elements

Moviment de
terres

Antropització

Uniformitat

X

Pavimentació
de plataformes
Execució
murs

de

X

X

X

X

X

X

Xarxa
de
sanejament
Xarxa
d'energia
i
telecomunicaci
ons
Xarxa
d'enllumenat
Jardineria

X

X

Equipament i
senyalització
Edificacions

X

X
X

X
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b) Definició dels impactes paisatgístics
Per a definir els impactes paisatgístics creuarem els impactes identificats amb les mesures d'integració paisatgística proposades.
DEFINICIÓ DELS IMPACTES PAISATGÍSTICS de l'ampliació i millora de la deixalleria de Maó i la construcció d'una nova planta de tractament
de residus voluminosos
MESURES D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
IMPACTES IDENTIFICATS

Prats agro-ramaders i prats abandonats/ Execució
de murs

Revegetar aquelles
zones sotmeses a
moviments de terres i
altres durant la
construcció.

Impermeabilització
exclusivament dels
terrenys que es
considerin necessaris.

Minimitzar l'alçada de
les instal·lacions.

X

Buscar un aspecte
agradable del perímetre
i vial amb la utilització
de construcció
tradicional de paret
seca.

X
X

Estructura en mosaic/ Execució de murs

X
X

Estructura en mosaic/Jardineria
Cases de joc adjacents, torretes d'alta tensió i la
nau actual de Mestral/ Edificacions

X
X

Repetició d'elements/ Execució de murs

X

Repetició d'elements/ Equipament i senyalització

X

Repetició d'elements/ Edificacions

X
X

Homogeneïtat d'elements/ Execució de murs
Homogeneïtat d'elements/ Jardineria

X

Antropització/ Moviment de terres

X

X
X

Antropització/ Execució de murs

X

Antropització/ Edificacions

X

X
X

Uniformitat / Execució de murs
Uniformitat/ Jardineria

Camuflar les
instal·lacions amb
barreres vegetals
d'espècies autòctones i
xeròfiles.

X

X
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c) Valoració dels impactes paisatgístics
A la valoració dels impactes paisatgístics establim la seva magnitud, en funció de la seva afectació
al paisatge, conforme el següent:
- Compatibles: impactes que permeten una integració de la proposta amb l'aplicació de mesures
senzilles o que no requereixen mesures d'integració.
- Moderats: impactes que es redueixen substancialment amb l'aplicació de mesures d'integració
paisatgística.
- Severs: impactes que no es poden solucionar amb mesures d'integració i es fa aconsellable
replantejar la concepció del projecte.
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- Crítics o incompatibles: impactes amb efectes molt intensos en el paisatge, que superen el llindar
tolerable i fan desaconsellable la proposta.
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VALORACIÓ DELS IMPACTES PAISATGÍSTICS de l'ampliació i millora de la deixalleria de Maó i la construcció d'una nova planta de tractament

de residus voluminosos
MESURES D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
IMPACTES IDENTIFICATS

Prats agro-ramaders i prats abandonats/ Execució
de murs

Revegetar aquelles
zones sotmeses a
moviments de terres i
altres durant la
construcció.

Impermeabilització
exclusivament dels
terrenys que es
considerin necessaris.

Minimitzar l'alçada de
les instal·lacions.

COMPATIBLE

Buscar un aspecte
agradable del perímetre
i vial amb la utilització
de construcció
tradicional de paret
seca.

COMPATIBLE
COMPATIBLE

Estructura en mosaic/ Execució de murs

COMPATIBLE
COMPATIBLE

Estructura en mosaic/Jardineria
Cases de joc adjacents, torretes d'alta tensió i la
nau actual de Mestral/ Edificacions

MODERAT
COMPATIBLE

Repetició d'elements/ Execució de murs

COMPATIBLE

Repetició d'elements/ Equipament i senyalització

MODERAT

Repetició d'elements/ Edificacions

MODERAT
COMPATIBLE

Homogeneïtat d'elements/ Execució de murs
Homogeneïtat d'elements/ Jardineria

COMPATIBLE

Antropització/ Moviment de terres

COMPATIBLE

COMPATIBLE
COMPATIBLE

Antropització/ Execució de murs

COMPATIBLE

Antropització/ Edificacions

MODERAT

MODERAT
COMPATIBLE

Uniformitat / Execució de murs
Uniformitat/ Jardineria

Camuflar les
instal·lacions amb
barreres vegetals
d'espècies autòctones i
xeròfiles.

COMPATIBLE

COMPATIBLE
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5.1.6. Conclusions de l'anàlisi paisatgístic en referència l'ampliació i millora de la deixalleria
de Maó i la construcció d'una nova planta de tractament de residus voluminosos
Una vegada caracteritzats i definits els impactes, s'han valorat en la seva major part com a
compatibles, tot i existir algun impacte moderat que es redueix amb l'aplicació de les mesures
d'integració.
En conclusió, es tracta d'una proposta que haurà de ser poc visible per la minimització de
l'estructura vertical, que amb les barreres vegetals i murs de paret seca aconseguiran el mínim
impacte en el paisatge.
5.3. ANÀLISI PAISATGÍSTIC DE LA LIMITACIÓ DEL NOMBRE D'INSTAL·LACIONS DE
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ I AMPLIACIÓ DE LES SUPERFÍCIES
AUTORITZADES ACTUALMENT
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L'anàlisi paisatgístic de la limitació del nombre d'instal·lacions de residus de construcció i
demolició i l'ampliació de les seves superfícies es limita a realitzar una comparativa entre la conca
visual actual i la conca visual amb un increment del 20% de la superfície.

Planta de tractament RCD camí de Llumena. TM Alaior

Planta de tractament RCD Son Salord. TM Ciutadella
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Planta de tractament RCD Rafal Amagat. TM Ciutadella

Figura: Imatges comparativa conca actual amb la conca incrementant la superfície en un 20%
De l'anterior es desprèn que la conca visual és la mateixa, pel que la incidència paisatgística de
les plantes de construcció i demolició una vegada ampliades les seves superfícies no variarà
respecte de la situació actual.
Als mapes 6,8 i 10 de l'annex de plànols es recullen les conques visuals actuals i amb l'ampliació
de la instal·lació, així com els punts d'observació.
5.4. ANÀLISI PAISATGÍSTIC DE L'AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA DEIXALLERIA DE
CIUTADELLA I DE LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PLANTA DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
DOMÈSTICS A CIUTADELLA
L'anàlisi paisatgístic de l'ampliació i millora de la deixalleria de Ciutadella, així com el de la planta
de transferència de residus domèstics a Ciutadella no es considera rellevant en ubicar-se
ambdues instal·lacions en sòl urbà d'ús industrial. Això està motivat per tractar-se d'un paisatge
amb un alt grau d'antropització i especialment destinat per a l'activitat industrial.
No obstant l'anterior, a l'hora d'executar aquestes actuacions es tindran en compte el següent:
- Estratègies de contextualització, entesa com l'establiment d'una continuïtat dels elements
preexistents i els nous.
- Naturalització de les propostes, entesa com la potenciació dels elements naturals.
- Mimetització, entesa com la repetició de paràmetres existents.
- Singularitat, entesa com la possibilitat de donar valors identitaris i/o diferencials.
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6. CONCLUSIONS
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Del present estudi d'incidència paisatgística és pot concloure que el Pla Director Sectorial de
Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de Menorca 2019-2025 afavoreix l'ordenació i
protecció del medi ambient rural i urbà, el patrimoni cultural i el paisatge d’acord amb el Conveni
Europeu del Paisatge i el seu desplegament estratègic a l’illa de Menorca, procurant la integració
paisatgística dels equipaments i infraestructures per a la gestió de residus.
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ANNEX I. PLÀNOLS D’INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA
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ANNEX III. PLANIMETRIA DE RISCOS NATURALS
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1. INTRODUCCIÓ
Aquest document constitueix el resum No Tècnic de l'Estudi Ambiental Estratègic (EAE) del
Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de Menorca 20192025 (PDS).
L’objectiu de l’EAE és la identificació, descripció i avaluació dels possibles efectes
significatius sobre el medi ambient que puguin derivar-se de l'aplicació del Pla, a més de
valorar les diferents alternatives, seleccionant aquelles que es considerin més viables
tècnicament i ambientalment per a la consecució dels objectius.
El PDS 2019-2025 suposa el relleu i la reformulació de l’anterior Pla Director Sectorial per a
la Gestió dels Residus No Perillosos de Menorca, el qual fou aprovat ple del Consell Insular
de Menorca el 26 de juny de 2006 (BOIB núm. 109 de 3.8.2006). El PDS 2019-2025 es
desenvolupa d’acord amb l’adaptació de la planificació al context general en què es troba
Menorca, tant en termes normatius com pel que fa a les condicions d’entorn socioeconòmic,
financer i mediambiental.
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2. OBJECTIUS DEL PLA
Els objectius que s’estableixen en el Pla són els següents:
1. Optimitzar l’impacte de la despesa pública en termes d’inversió i gestió de les
infraestructures de tractament de residus existents i de nova implantació.
2. Prevenir l’ocupació de sòl rústic en l’establiment de la xarxa d’infraestructures de
tractament de residus, prioritzant l’ús de zones urbanitzables.
3. Facilitar i potenciar l’establiment d’una xarxa d’instal·lacions que permetin potenciar la
preparació per a la reutilització i les recollides selectives optimitzant els impactes vinculats a
la recollida i tractament dels residus.
4. Limitar l’admissió de residus a l’abocador a aquells que han patit un tractament previ i no
són susceptibles d’altres mètodes de valorització en l’àmbit de Menorca.
5. Afavorir la recuperació energètica en la gestió dels residus i contemplar mesures
d’introducció d’energies renovables d’autoconsum a les plantes de tractament.
6. Produir compost de qualitat amb destinació a agricultura.
7. Limitar l’ús del material bioestabilitzat a la restauració d’abocadors i recuperació de
talussos.
8. Dotar a les infraestructures de tractament de residus d’un espai per a l’emmagatzematge
de residus que es puguin destinar a la preparació per a la reutilització.
9. Ordenar i protegir el medi ambient rural i urbà, el patrimoni cultural i el paisatge d’acord
amb el Conveni Europeu del Paisatge i el seu desplegament estratègic a l’illa de Menorca,
procurant la integració paisatgística i a tots els nivells dels equipaments i infraestructures per
a la prevenció i el tractament dels residus en el seu entorn.
A la consecució dels objectius generals també s’ha d’incloure l’assoliment dels objectius
establerts en el Pla de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de Menorca que
s’annexa a la memòria justificativa del Pla, el qual defineix entre d’altres, les següents línies
estratègiques i objectius:
LE1. Aplicar mesures de prevenció i preparació per a la reutilització de residus
- Objectiu 1.1. Abans de l’any 2020, reducció en un 10% de la generació de residus respecte
a l’any 2010. El 2025, la reducció ha de ser del 15% respecte al valor del 2010.
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- Objectiu 1.2. Abans de l’any 2025 s’assolirà un objectiu del 3% de preparació per a la
reutilització del total de residus domèstics gestionats. Aquests percentatges s’assoliran
igualment pels residus d’origen comercial i els residus d’origen industrial, no perillosos.
- Objectiu 1.3. Fomentar la reducció del malbaratament alimentari en els grans productors i
en l’àmbit domèstic.
- Objectiu 1.4. Prevenir la presència de residus en el medi natural.
- Objectiu 1.5. Millorar el coneixement de la ciutadania i activitats econòmiques sobre hàbits
de consum responsables que afavoreixin la prevenció de residus i la seva correcta
segregació.
LE2. Millorar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva de residus
- Objectiu 2.1. Incrementar la recollida selectiva bruta dels residus municipals, assolint el
2020 un nivell mínim del 50% respecte als residus generats, percentatge que a partir del
2020 ha d’incrementar a raó de 2 punts percentuals anuals.
- Objectiu 2.2. Incrementar la recollida selectiva bruta de la matèria orgànica, assolint el
2020 un nivell mínim del 30% respecte a la matèria orgànica generada, percentatge que a
partir del 2020 ha d’incrementar a raó de 3 punts percentuals anuals.
- Objectiu 2.3. Incrementar la qualitat de la recollida selectiva de la matèria orgànica, assolint
l’any 2020 un nivell d’impropis inferior al 5% en pes.
- Objectiu 2.4. Incrementar la recollida selectiva bruta de la fracció envasos lleugers, assolint
el 2020 un nivell mínim del 35% respecte al residu d’envasos lleugers generats, percentatge
que a partir del 2020 ha d’incrementar a raó de 2 punts percentuals anuals.
- Objectiu 2.5. Incrementar la recollida selectiva bruta de la fracció paper i cartó, assolint el
2020 un nivell mínim del 55% respecte al residu de paper i cartó generat, percentatge que a
partir del 2020 ha d’incrementar a raó d’1 punt percentual anual.
- Objectiu 2.6. Incrementar la recollida selectiva bruta de la fracció vidre, assolint el 2020 un
nivell mínim del 80% respecte al residu de vidre generat, percentatge que a partir del 2020
ha d’incrementar a raó d’1 punt percentual anual.
- Objectiu 2.7. Incrementar la recollida separada de residus d’aparells elèctrics i electrònics a
fi i efecte d’assolir els objectius mínims anuals de recollida d’aquests residus fixats pel
Ministeri competent.
- Objectiu 2.8. Millorar els ratis de recollida d’altres fraccions: roba, oli vegetal, residus
voluminosos, restes vegetal, residus de construcció i demolició, pneumàtics fora d’ús i
residus perillosos en petites quantitats.
LE3. Millorar l’eficiència a través de la gestió consorciada de les actuacions relacionades
amb la recollida i la gestió tributària dels residus
- Objectiu 3.1. Avançar cap a recollides supramunicipals de residus.
- Objectiu 3.2. Impulsar l’ús d’instruments de fiscalitat ambiental de manera consorciada per
a contribuir a la millora de la prevenció i gestió dels residus i l’ús eficient dels recursos.
- Objectiu 3.3. Analitzar i difondre la informació dels resultats de gestió tant locals com
insulars.
- Objectiu 3.4. Fer transparents els costos de les recollides i el tractament de residus a
escala insular.
LE4. Incrementar la valorització en el tractament final dels residus
- Objectiu 4.1. El 2025, la quantitat màxima de residus destinats a abocador no podrà
superar el 20% del total de residus no perillosos generats el mateix any.
- Objectiu 4.2. Planificar l’ús del compost, el bioestabilitzat i altres productes de naturalesa
orgànica que es generin al centre de tractament de residus de Milà.
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- Objectiu 4.3. Implementar les mesures necessàries per fer viable la prohibició d’aplicació
directa de fangs de depuradores d’aigües residuals urbanes a sòls agrícoles, sense previ
tractament.
- Objectiu 4.4. Impulsar i consolidar un model de gestió de residus de fems i purins orientat a
la minimització del risc de contaminació per nitrats dels aqüífers de Menorca.
- Objectiu 4.5. El 2020, arribar al 70% del seu pes la preparació per a la reutilització, el
reciclatge i la valorització dels residus no perillosos de la construcció i demolició, amb
exclusió del material en estat natural definit a la categoria 170504 de la llista de residus.
3. INFRAESTRUCTURES DE RESIDUS
Per a l’assoliment dels objectius establerts en el Pla s’han previst les següents actuacions a
desenvolupar a les següents infraestructures de residus de l’illa:
a) Àrea de Gestió de residus de Milà
Instal·lació

Instal·lació prevista
al Pla 2006
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Planta de tractament mecànic-biològic

Forn incinerador d’animals
materials específics de risc

morts

Actuació prevista

Sí

- Automatització tipus mixta que permeti el tractament tant
de la fracció resta (FR) com dels envasos lleugers
(EELL).
- Producció de combustible sòlid recuperat a partir del del
rebuig dels processos anteriors.

i Sí

- Instal·lació d’un equip per a incineracions especials
d’animals de companyia.

Planta de digestió anaeròbia de residus No
orgànics biodegradables

- Instal·lació d’una planta de biogàs per al tractament de
biorresidus.

Abocador de Milà I

- Regularització del perímetre d’afectació de l’abocador.
- Nou segellament de l’abocador i previsió d’implantació
d’una instal·lació solar fotovoltaica.

Sí

Abocador de residus no perillosos de Milà Sí
II

- Segellat i restauració ambiental de l’abocador de Milà II.

Ampliació de l’abocador de residus no Sí
perillosos de Milà II (Milà III)

- Construcció de la cel·la II.
- Segellament de les cel·les III i E.

b) Xarxa de deixalleries
Instal·lació

Instal·lació prevista
al Pla 2006

Actuació prevista

Deixalleria de Ciutadella

Sí

- Ampliació de la superfície de la instal·lació.
- Renovar i millorar les infraestructures i adaptar-les per al
compliment del RD 110/2015, de 20 de febrer, sobre
residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Deixalleria de Ferreries

Sí

- Renovar i millorar les infraestructures i adaptar-les per al
compliment del RD 110/2015, de 20 de febrer, sobre
residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Deixalleria des Migjorn Gran

Sí

- Renovar i millorar les infraestructures i adaptar-les per al
compliment del RD 110/2015, de 20 de febrer, sobre
residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Deixalleria des Mercadal

Sí

- Renovar i millorar les infraestructures i adaptar-les per al
compliment del RD 110/2015, de 20 de febrer, sobre
residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Deixalleria d’Alaior

Sí

- Renovar i millorar les infraestructures i adaptar-les per al
compliment del RD 110/2015, de 20 de febrer, sobre
residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Deixalleria de Maó

Sí

- Ampliació de la superfície de la instal·lació.
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- Renovar i millorar les infraestructures i adaptar-les per al
compliment del RD 110/2015, de 20 de febrer, sobre
residus d’aparells elèctrics i electrònics.
Deixalleria de Sant Lluís

Sí

- Renovar i millorar les infraestructures i adaptar-les per al
compliment del RD 110/2015, de 20 de febrer, sobre
residus d’aparells elèctrics i electrònics.

c) Planta de tractament de residus voluminosos de Maó
Instal·lació
Planta
de
tractament
voluminosos de Maó

Instal·lació prevista
al Pla 2006
de

residus Sí

Actuació prevista
- Nova construcció motivada per l’incendi que va destruir
la instal·lació preexistent

d) Plantes de tractament de residus de construcció i demolició
Instal·lació
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Planta tractament
Ciutadella)

RCD

Instal·lació prevista
al Pla 2006
(Son

Actuació prevista

Salord, Sí

- Previsió d’ampliació de la superfície autoritzada en un
20%.

Planta tractament RCD (Rafal Amagat, Sí
Ciutadella)

- S’amplia la superfície autoritzada en 11.880,50 m2, que
consta grafiada a la planimetria del pla.

Planta tractament RCD (Camí de Llumena, Sí
Alaior)

- Previsió d’ampliació de la superfície autoritzada en un
20%.

f) Altres instal·lacions no grafiades en el Pla, inclosa la planta de transferència de
residus de Ciutadella
Instal·lació
Altres instal·lacions no grafiades en el Pla

Instal·lació prevista
al Pla 2006
No

Actuació prevista
- Construcció de noves plantes de tractament de residus
ubicades en sòl urbà d’ús industrial on el planejament
urbanístic permeti la seva ubicació.

Planta de transferència de residus de Sí
Ciutadella

- Construcció d’una planta de transferència de residus a
Ciutadella que s’ubicaria en sòl urbà d’ús industrial.

4. ESTAT DEL MEDI AMBIENT A MENORCA
S’ha realitzat una diagnosi en profunditat de l’estat del medi ambient a Menorca, posant
especial èmfasi en aquells aspectes relacionats amb la gestió dels residus i les
conseqüències que la gestió dels mateixos poden tenir en els diferents vectors ambientals.
Les principals conclusions d’aquesta diagnosi es resumeixen a continuació:
- L’illa de Menorca presenta una població amb un marcat caràcter estacional. En els mesos
de màxima afluència turística, la població “real” damunt l’illa és 2,5 vegades superior a la
població del mes de desembre.
- Els principals problemes ambientals que es detecten en els recursos hídrics de Menorca
són l’escassetat d’aigua potable, la salinització dels aqüífers i la contaminació per nitrats per
ús excessiu d’adobs en agricultura (inclosos els fangs de depuradora), mala gestió de fems
d’algunes finques ramaderes, i presència de nuclis amb habitatges no connectats a la xarxa
de clavegueram. El 2014 es detectaren episodis de contaminació de les aigües subterrànies
de la zona de l’abocador de Milà II fruit de filtracions de lixiviats amb alta càrrega orgànica.
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- La Xarxa Natura 2000 compta a l’illa de Menorca amb 27 àrees protegides com a LIZ,
ZEPA i LIC.
- El Parc Natural de s'Albufera des Grau és la zona nucli de la reserva de biosfera. El parc
compta amb una gran diversitat d'ambients, com zones humides, terrenys agrícoles i
ramaders, boscos, penya-segats, platges i illots a zones marines. Té una superfície total de
5.066,95 ha (1.735,50 hectàrees marines i 3.331,46 hectàrees terrestres).
- Menorca compta amb una reserva marina, al nord de l’illa.
- Gairebé la meitat de l’illa està coberta per superfície forestal amb predomini dels ullastrars,
els pinars i els alzinars, així com les zones arbustives i de marines baixes de litoral.
- L’energia final consumida a Menorca està dominada pels combustibles fòssils. Tan sols
l’1,6% de l’electricitat es genera amb fons renovables. L’electricitat que es consumeix a l’illa
es genera a la central tèrmica de maó, al Parc eòlic de Milà, i en 2 parcs fotovoltaics.
- En quant a la gestió dels residus urbans, la fracció resta representà el 2016 el 61,3% del
total de residus recollits a Menorca. Del total de la resta recollida, el 2015 se’n destinaren a
abocador un 73,4%, mentre que pràcticament tota la resta es va bioestabilitzar. Actualment
la fracció orgànica recollida selectivament no es composta degut a la poca qualitat i elevada
proporció d’impropis obtinguda. Es destina a compostatge la fracció vegetal dels residus
domèstics. Les recollides de paper-cartró, envasos lleugers i vidre estan estancades en
termes quantitatius. Menorca no disposa de planta de tractament de residus voluminosos
des de l’estiu de 2017. A més d’aquests aspectes, l’EAE descriu tant la generació com la
gestió de cadascuna de les fraccions de residus contemplades en el PDS 2018-2025.
5. AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES
Per a l’elaboració del Pla Director Sectorial, s’han considerat alternatives relacionades amb
la necessitat o no de la implantació de noves infraestructures de tractament de residus dins
del territori.
Per a l'avaluació d'alternatives, primer de tot, s'analitzen que actuacions previstes en el Pla
requereixen d'un anàlisi d’alternatives, tenint en compte les noves actuacions o
modificacions, no previstes a l'anterior pla. De conformitat amb l'anterior s'analitzen les
alternatives de les següents actuacions:
a) Construcció d’una planta de digestió anaeròbia
La problemàtica de contaminació per nitrats dels aqüífers de Menorca, així com la necessitat
de cercar vies de gestió per fluxos de residus orgànics biodegradables que actualment no
disposen de suficient capacitat de tractament (FORM, llots de depuradora) o la generació a
Menorca de residus orgànics biodegradables que no disposen d’instal·lacions de tractament
(com per exemple les dejeccions ramaderes o residus de la indústria alimentària vinculats a
la producció de llet, formatges o altres aliments), fa necessària la cerca de solucions
tecnològiques que garanteixin una via de gestió adequada pel conjunt de residus orgànics
biodegradables que es generen a Menorca.
En aquest sentit, durant el procés d’elaboració del Pla, s’han analitzat les alternatives de
gestió dels residus biodegradables generats a Menorca segons s’exposen a continuació:
ALTERNATIVA
DESCRIPCIÓ
Alternativa
deAquesta alternativa constitueix el sistema de gestió i tractament que
planta de digestiós’aplica actualment. Els llots de depuradora així com els residus de fems
anaeròbia 0
i purins es destinen directament a agricultura, mentre que els residus de
FORM i restes vegetals es tracten a la planta de tractament mecànic-
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biològic per al seu compostatge.
Tant els llots de depuradores com la FORM recollida selectivament, les
Alternativa
derestes vegetals, els fems i purins, els SANDACH de categoria 2 i 3, i
planta de digestióaltres residus biodegradables (procedents de la industrial alimentària) es
anaeròbia 1
duen a la planta de tractament mecànic i biològic de Milà, per a la
producció de compost.
Tant els llots de depuradores com la FORM recollida selectivament, les
restes vegetals, els fems i purins, els SANDACH de categoria 2 i 3, i
Alternativa
de
altres residus biodegradables (procedents de la industrial alimentària) es
planta de digestió
digereixen anaeròbicament en una planta de nova construcció a Milà,
anaeròbia 2
compostant els digerits sòlids del biodigestor a la planta de tractament
mecànic-biològic de Milà, per a la producció de compost.
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Després d'un anàlisi des del punt de vista ambiental de cadascuna de les alternatives
plantejades, valorant aspectes relacionats amb la gestió de residus, els consums energètics,
l'afecció a la qualitat de l'aire i al canvi climàtic, l'aigua, la biodiversitat, l'ocupació del sòl i els
efectes sobre la població, es considera que l’alternativa 2 és la més avantatjosa des del punt
de vista ambiental.
b) Actuacions a desenvolupar a l’abocador de Milà I
La principal actuació a l’abocador de Milà I consisteix a segellar novament l’abocador per tal
de reduir la generació inusual de lixiviats que es produeixen i en la implantació d’una
instal·lació solar fotovoltaica sobre la superfície ja restituïda. L’actuació relativa al
reajustament del perímetre d’afectació de l’abocador de Milà I, únicament consisteix en
adaptar la representació gràfica del Pla a la seva realitat física, motiu pel qual no es pot
considerar que tingui cap incidència ambiental.
En aquest sentit, durant el procés d’elaboració del Pla, s’han analitzat les següents
alternatives:
ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓ
Aquesta alternativa consisteix en mantenir la situació actual i no segellar
Alternativa 0 de
novament la superfície de l’abocador de Milà I.
l’abocador de Milà I
Alternativa 1 deAquesta alternativa consisteix en segellar i restituir novament la
l’abocador de Milà I superfície de l’abocador de Milà I.
Aquesta alternativa consisteix en segellar i restituir novament la
Alternativa 2 de
superfície de l’abocador de Milà I i en implantar una instal·lació solar
l’abocador de Milà I
fotovoltaica sobre aquests terrenys.
De l’anàlisi des del punt de vista ambiental es desprèn que la millor alternativa és la 2.
c) Ampliació i millora de la deixalleria de Ciutadella
Pel que fa a l’actuació d’ampliació i millora de la deixalleria de Ciutadella, durant el procés
d’elaboració del Pla s’han analitzat les següents alternatives:
ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓ
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Alternativa
0
Aquesta alternativa consisteix en mantenir la superfície actual de la
ampliació deixalleria
instal·lació.
Ciutadella
Alternativa
1Aquesta alternativa consisteix en modificar la ubicació de la deixalleria a
ampliació deixalleriauna altra parcel·la de majors dimensions dintre del polígon industrial de
Ciutadella
Ciutadella.
Alternativa
2
Aquesta alternativa consisteix en ampliar la superfície actual addicionant
ampliació deixalleria
la parcel·la annexa propietat de l’Ajuntament de Ciutadella.
Ciutadella
De l’anàlisi realitzada a la taula anterior es desprèn que l’alternativa mediambientalment més
favorable és la 2.
d) Ampliació i millora de la deixalleria de Maó
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Pel que fa a l’actuació d’ampliació i millora de la deixalleria de Maó, durant el procés
d’elaboració del Pla s’han analitzat les següents alternatives:
ALTERNATIVA
DESCRIPCIÓ
Alternativa
0
Aquesta alternativa consisteix en mantenir la superfície actual de la
ampliació deixalleria
instal·lació.
Maó
Alternativa
1
Aquesta alternativa consisteix en modificar la ubicació de la deixalleria a
ampliació deixalleria
una altra parcel·la dintre del polígon industrial de Maó.
Maó
Alternativa
2Aquesta alternativa consisteix en ampliar la superfície actual addicionant
ampliació deixalleriauna part de zona verda de la parcel·la annexa per habilitar un espai per
Maó
fer compostatge comunitari.
De l’anàlisi realitzada a la taula anterior es desprèn que l’alternativa mediambientalment més
favorable és la 2.
e) Construcció d’una nova planta de tractament de residus voluminosos
El Pla preveu la construcció d’una nova planta de tractament de residus voluminosos a Maó
a la mateixa ubicació de la planta incendiada l’estiu del 2017, ja contemplada en el Pla
Director de Residus aprovat l’any 2006. En aquest sentit, les possibles alternatives que
s’han plantejat en la redacció del Pla han estat les següents:
ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓ

Alternativa de gestió Es manté la situació actual consistent en què els residus
de voluminosos 0
voluminosos es gestionen amb gestors privats que disposin
d’autorització ambiental per a la seva gestió.
Alternativa de gestió S’opta per la construcció d’una nova planta de tractament de residus
de voluminosos 1
voluminosos a una nova ubicació.
Alternativa de gestió S’opta per la construcció d’una nova planta de tractament de residus
de voluminosos 2
voluminosos ubicada en els terrenys que ocupava la planta anterior.
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De l'anàlisi portat a terme es considera que l’alternativa 2 és la que causa una menor
afectació al medi.
f) Limitació del nombre d’instal·lacions de residus de construcció i demolició i
ampliació de les superfícies autoritzades actualment
Actualment a Menorca hi ha 3 plantes privades per al tractament d’aquests residus: 2 a
Ciutadella de Menorca i una altra al municipi d’Alaior. L’anterior figura de planejament
permetia ubicar fins a un total de 5 plantes més en àrees d’interès agrari, àrees de transició
o sòl rústic comú de règim general. En canvi, el nou instrument de planificació adopta com a
vàlida l’estratègia de, per una banda, limitar la capacitat d’ampliació de les instal·lacions
existents, i per l’altra obligar a què les futures instal·lacions d’iniciativa privada es puguin
establir únicament en sòls d’ús industrial.
Per tant, les alternatives que s’han plantejat en la redacció del Pla han estat les següents:
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ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓ

Alternativa de gestió Mantenir el límit de 5 plantes de tractament de RCD en sòl classificat
de RCD 0
com d’interès agrari, de transició o rústic comú de règim general,
segons el contemplat en el Pla Director Sectorial aprovat l’any 2006.
Alternativa de gestió Permetre la instal·lació d’un nombre il·limitat de plantes de
de RCD 1
tractament de RCD en sòl classificat com d’interès agrari, de
transició o rústic comú de règim general.
Alternativa de gestió Limitar el nombre de plantes de tractament de RCD en sòl rústic a
de RCD 2
les tres existents actualment, permetent el creixement de la seva
superfície autoritzada en un 20% com a màxim. I no limitar el
nombre de plantes que es puguin implantar en sòl urbà d’ús
industrial.
L’alternativa 2, que és l’adoptada en la confecció del Pla, és la menys nociva de les
alternatives plantejades segons l'anàlisi realitzat en el marc de l'estudi ambiental estratègic.
g) Construcció d’una planta de transferència de residus domèstics a Ciutadella
L’anterior pla preveia la construcció d’una estació de transferència de residus procedents de
la recollida selectiva d’envasos al municipi de Ciutadella, la qual no es va arribar a construir.
En aquest sentit, el nou Pla contempla la possibilitat que s’acabi construint aquesta planta,
tant per a les fraccions recollides selectivament com la fracció de rebuig, amb la finalitat
d’optimitzar el transport dels residus generats a la zona de ponent de l’illa cap a les
instal·lacions de tractament situades a l’est de l’illa.
ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓ

Alternativa de planta No instal·lar cap planta de transferència pels residus domèstics.
de transferència a
Ciutadella 0
Alternativa de planta Instal·lar una planta de transferència pels residus domèstics ubicada
de transferència a en sòl rústic.
Ciutadella 1

11

Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de Menorca 2019-2025
Resum No Tècnic de l'Estudi Ambiental Estratègic

Alternativa de planta Instal·lar una planta de transferència pels residus domèstics ubicada
de transferència a en sòl urbà d’ús industrial.
Ciutadella 2
Atès que la transferència de residus és una pràctica que quan s’aplica es fa amb l’objectiu
de reduir costos de transport, és evident que obrir aquesta possibilitat en el Pla constitueix
una alternativa de gestió que aportarà els estalvis ambientals derivats d’un menor nombre
de transports secundaris a planta de tractament: menor consum de combustibles fòssils;
menys emissions acústiques i atmosfèriques. De les tres alternatives analitzades, la més
favorable és la número 2.
h) Limitació de la ubicació de les instal·lacions no grafiades en el Pla
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Atès que existeix la possibilitat que des de la iniciativa privada es pugui plantejar la ubicació
de noves instal·lacions de tractament de residus no grafiades en el nou Pla Director
Sectorial. Per part de l’administració pública s’ha cregut necessari limitar la implantació de
noves plantes a sòl urbà d’ús industrial, per tal de reduir el seu impacte en la mesura del
possible.
ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓ

Alternativa
0 No permetre la construcció de noves plantes de tractament de
d’ubicació de noves residus que no estiguin previstes en el Pla.
plantes
de
tractament
de
residus
Alternativa
1 No limitar el tipus de sòl on es puguin implantar les noves
d’ubicació de noves instal·lacions de tractament de residus.
plantes
de
tractament
de
residus
Alternativa
2 Limitar a sòl urbà d’ús industrial la ubicació de noves instal·lacions
d’ubicació de noves de tractament de residus.
plantes
de
tractament
de
residus
Analitzades les diferents alternatives, la 2 és considera com la més favorable.
6. EFECTES GLOBALS DEL PLA SOBRE EL MEDI AMBIENT. IDENTIFICACIÓ I
VALORACIÓ DELS IMPACTES
6.1. ACTUACIONS GENERADORES DE POSSIBLES IMPACTES
Els impactes ambientals potencials que es derivin de l’execució del Pla estan directament
relacionats amb les actuacions que s’estableixen en el mateix. A continuació es llisten les
actuacions que es consideren més rellevants a l'hora de generar potencials impactes:
- Construcció d'una planta de digestió anaeròbia.
- Actuacions a desenvolupar a l'abocador de Milà I.
- Ampliació i millora de la deixalleria de Ciutadella.
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- Ampliació i millora de la deixalleria de Maó.
- Construcció d'una nova planta de tractament de residus voluminosos.
- Limitació del nombre d'instal·lacions de residus de construcció i demolició i ampliació de les
superfícies autoritzades actualment.
- Construcció d'una planta de transferència de residus domèstics a Ciutadella
- Limitació de les instal·lacions no grafiades en el Pla.
En cap cas aquestes actuacions implicaran cap tipus de canvi d'usos respecte a les
classificacions i qualificacions urbanístiques del sòl actualment previstes en els
planejaments urbanístics municipals i supramunicipals (Pla Territorial Insular de Menorca).
D’aquesta manera, atès que no s’estima necessari delimitar noves zones d’equipaments per
a les futures instal·lacions, els impactes potencials sobre el medi es minimitzen en la
màxima mesura del possible, almenys des del punt de vista de la planificació estratègica.
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Pel que fa a la possibilitat de futures instal·lacions de gestió de residus que puguin plantejarse des de la iniciativa de l’empresa privada, el Pla estableix que aquestes, en cas de
plantejar-se, s’ubicaran en sòl urbà d’ús industrial, sense detriment d’allò que determini
l’òrgan ambiental corresponent en relació els corresponents estudis d’impacte ambiental que
calgui redactar.
La resta d'actuacions vinculades amb infraestructures previstes en el Pla, a l'igual que a
l'anàlisi d'alternatives, no es tenen en compte en la identificació i valoració d'impactes, a
causa que ja es trobaven previstes al Pla de 2006, disposen de la corresponent autorització i
no afecten a nous terrenys, pel què aquestes instal·lacions ja han passat el corresponent
tràmit ambiental i per tant, ja s'han valorat els seus possibles impactes.
6.2. IDENTIFICACIÓ D'IMPACTES
La identificació dels possibles impactes es determina a partir de la incidència que les
actuacions del Pla pugui tenir sobre els següents aspectes ambientals:
- Ocupació i consum de sòl.
- Hàbitats i espècies protegides.
- Espais naturals protegits.
- Connectivitat ecològica.
- Riscos naturals.
- Cicle de l’aigua.
- Ambient atmosfèric
- Paisatge i patrimoni.
- Energia.
- Residus i materials.
- Medi Socioeconòmic.
- Planejament urbanístic.
- Canvi climàtic.
Els potencials impactes es desglossen segons la següent taula:
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Matriu d'identificació dels impactes ambientals potencials del Pla.
ASPECTES
AMBIENTALS

IMPACTES POTENCIALS

Ocupació Geomorfologi
i consum a i Geologia
de sòl
Usos
agrícoles
ramaders
rellevants

ACTUACIONS PREVISTES
Construcció
Actuacions a
d'una planta de desenvolupar a
digestió
l'abocador de
anaeròbia.
Milà I.

Ampliació
i Ampliació
i Construcció
millora de la millora de la d'una
nova
deixalleria de deixalleria de planta
de
Ciutadella.
Maó.
tractament de
residus
voluminosos.

Limitació
del
nombre
d'instal·lacions
de
RCD
i
ampliació
de
les superfícies
autoritzades
actualment.

Construcció
d'una planta de
transferència
de
residus
domèstics
a
Ciutadella

Limitació de les
instal·lacions
no grafiades en
el Pla.

Impermeabilització de sòls

X

X

X

X

X

X

X

X

Alteració de topografia i moviments de
terres

X

X

X

X

X

X

X

X

Pèrdua de sòl agrícola o productius

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Desaparició o degradació de taques
d’HIC prioritaris

-

-

-

-

-

-

-

-

Desaparició o degradació de taques
d’HIC no prioritaris

-

-

-

-

-

-

-

-

Increment de la pressió antròpica
o sobre aquestes espècies

-

-

-

-

-

-

-

-

o

Usos forestals Pèrdua de superfície forestal
rellevants
Fragmentació i empobriment de les
taques forestals existents
Pèrdua de les espècies potencials en
aquests àmbits
Risc
de Episodis de contaminació de sòl en
contaminació fase d’obres
dels sòls
Contaminació del sòl pels usos i
activitats previstes
Hàbitats i HIC prioritaris
espècies
protegides
HIC
no
prioritaris

Espècies
protegides
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en extinció
Espais
naturals
protegits

Degradació de l’hàbitat d’aquestes
espècies

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

de

-

-

-

-

-

-

-

-

Increment del risc d'erosió a partir de
les mesures planificades

X

X

-

X

-

-

-

-

Risc
de Increment del risc de desprendiment a
despreniment partir de les mesures planificades
s

-

-

-

-

-

-

-

-

Risc
d’incendis

Increment del risc d’incendi a partir de
les mesures planificades

X

X

X

X

X

X

X

X

Risc
d’inundació

Increment del risc d’inundació a partir
de les mesures planificades

-

-

-

-

-

X

-

-

Alteració dels cursos de circulació dels
fluxos torrencials

-

-

-

-

-

-

-

-

Problemàtiques associades a episodis
de contaminació de les aigües

X

X

X

X

X

X

X

X

Augment
de
les
necessitats
d’abastament i pressió sobre els
sistemes existents

-

-

-

-

-

-

-

-

Estacionalitat dels consums d'aigua

X

X

X

X

X

X

X

X

Increment de les aigües residuals

X

X

X

X

X

X

X

X

Afectació de la qualitat de l'aire per
de l'activitat

X

X

X

X

X

X

X

X

Afectació de la qualitat de l'aire derivat
de la mobilitat generada, tant en
generació
de
GEH
com
de
contaminants locals

-

-

-

-

-

-

-

-

Espais
Afectacions
Naturals
protegits
protegits
Xarxa Natura
2000

Connectivi Presència de Fragmentació
tat
connectors
connectivitat
ecològica d’abast
territorial
Riscos
naturals

Risc d’erosió

Cicle de Cursos
i
l’aigua
qualitat de les
aigües
superficials i
subterrànies
Instal·lacions
d’abastament

Ambient
Qualitat
atmosfèric l’aire

als

espais

dels

naturals

eixos
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Contaminació Augment de la pressió acústica
acústica
derivada de la nova mobilitat

-

-

-

-

-

-

-

-

Augment dels nivells sonors associat a
les instal·lacions

-

-

-

-

-

-

-

-

Contaminació Afectació derivada de les emissions
odorífera
d’olors associades als procediments
de transport i tractament de residus

X

X

X

X

X

X

X

X

Paisatge i patrimoni

Alteració del paisatge i patrimoni

-

-

-

-

-

-

-

-

Energia

Incidència en el consum energètic per
l'activitat

X

X

X

X

X

X

X

X

Residus i materials

Incidència en la gestió de residus

X

X

X

X

X

X

X

X

Medi soci-econòmic

Increment dels llocs de treballs

X

X

X

X

X

X

X

X

Planejament urbanístic

Incidència en el planejament urbanístic
o altres instruments d'ordenació

X

X

X

X

X

X

X

X

Canvi climàtic

Incidència en les emissions de GEH i
incidència en el canvi climàtic

X

X

X

X

X

X

X

X
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De l'anterior matriu s'extreu que els impactes ambientals amb rellevància derivats de les
actuacions previstes en el pla són els següents:
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- Ocupació de sòl per impermeabilització del mateix.
- Alteració de topografia i moviments de terres.
- Episodis de contaminació de sòl en fase d’obres.
- Contaminació del sòl pels usos i activitats previstes.
- Erosió per construcció de desmunts o terraplens.
- Increment del risc d’incendi a partir de les mesures planificades.
- Problemàtiques associades a episodis de contaminació de les aigües.
- Estacionalitat dels consums d'aigua.
- Increment de les aigües residuals.
- Afectació de la qualitat de l'aire per l'activitat.
- Afectació derivada de les emissions d’olors associades als procediments de transport i
tractament de residus.
- Incidència en el consum energètic per l'activitat.
- Increment dels llocs de treballs.
- Incidència en el planejament urbanístic.
- Incidència en el canvi climàtic.
6.3. VALORACIÓ DELS IMPACTES
Per valorar els impactes ambientals rellevants derivats de les actuacions previstes en el pla,
conforme el previst a l'annex IV de la Llei 9/2013 d'avaluació ambiental, es tenen en compte els
següents efectes:
- Caràcter: Positiu i negatiu.
- Efecte: Simple, acumulatiu o sinèrgic.
- Persistència: Permanent o temporal.
- Moment: Curt, mitjà o llarg termini.
De l'anterior es definiran els impactes com a compatible, moderat, sever, crític o residual,
conforme el següent:
- COMPATIBLE: Aquell la recuperació del qual és immediata una vegada finalitza l'activitat i no
precisa mesures preventives o correctores.
- MODERAT: Aquell la recuperació del qual no precisa mesures preventives o correctores
intensives, i en el què la consecució de les condicions ambientals inicials requereix cert temps.
- SEVER: Aquell en el què la recuperació de les condicions del medi exigeix mesures preventives
o correctores, i què fins i tot amb aquestes mesures, la recuperació requereix un període de temps
llarg.
- CRÍTIC: Aquell la magnitud del qual és superior al llindar acceptable. Amb el que es produeix una
pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense recuperació possible, inclòs
amb l'adopció de mesures protectores o correctores.
- RESIDUAL: Pèrdues o alteracions dels valors naturals quantificades en número, superfície,
qualitat, estructura i funció, que no poden ser evitades ni reparades, una vegada aplicades in situ
totes les possibles mesures de prevenció i correcció.
A continuació es resumeix la valoració dels principals impactes derivats del present pla:
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Impacte

Caràcter

Valoració

Ocupació de sòl per impermeabilització del mateix

Positiu

COMPATIBLE

Alteració de topografia i moviments de terres

Negatiu

MODERAT

Episodis de contaminació de sòl en fase d’obres

Negatiu

MODERAT

Contaminació del sòl pels usos i activitats previstes

Positiu

COMPATIBLE

Erosió per construcció de desmunts o terraplens

Negatiu

MODERAT

Increment dels riscos naturals a partir de les actuacions Negatiu
planificades

MODERAT

Problemàtiques associades a episodis de contaminació de Negatiu
les aigües

MODERAT

Estacionalitat dels consums d'aigua

Negatiu

MODERAT

Increment de les aigües residuals

Negatiu

MODERAT

Afectació de la qualitat de l'aire per l'activitat

Positiu

COMPATIBLE

Afectació derivada de les emissions d’olors associades als Positiu
procediments de transport i tractament de residus

COMPATIBLE

Incidència en el consum energètic per l'activitat

Positiu

COMPATIBLE

Increment dels llocs de treballs

Positiu

COMPATIBLE

Incidència en el planejament urbanístic

Positiu

COMPATIBLE

Incidència en les emissions de GEH i incidència en el Positiu
canvi climàtic

COMPATIBLE

En termes generals, es pot considerar que el Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de
Residus No Perillosos de Menorca 2019-2025 tindrà uns efectes positius pel medi ambient.
Els efectes positius de les futures instal·lacions o millora de les existents es traduirà en una millor
separació dels residus per tipologies per la seva posterior reutilització, reciclatge o valorització,
l’allargament de la vida útil dels residus i la minimització del dipòsit en abocador controlat. A més,
en la mesura del possible s'introdueixin actuacions d'aprofitament energètic dels residus i la
implantació d'energies renovables en sòls degradats pel dipòsit de residus.
De la mateixa manera, les instal·lacions redundaran en la producció de compost de qualitat, el que
permetrà limitar l'ús del material bioestabilitzat a feines de manteniment i restitució dels
abocadors.
També s'ha de tenir en consideració que la ubicació de les noves instal·lacions prevé l'ocupació de
sòl rústic. To i així, la seva construcció podrà causar efectes negatius al medi, per afeccions al
sòl,a les aigües i als riscos ambientals, encara que de manera moderada i puntual.
Globalment, es pot afirmar que l’impacte ambiental derivat de la construcció de noves
instal·lacions i millora de les ja existents serà positiu, ja que permetrà disposar d’unes
infraestructures de tractament de residus adequades per a l’assoliment dels objectius ambientals
en matèria de gestió de residus pel que fa a la prevenció, la preparació per la reutilització, la
valorització i l'eliminació establerts per la normativa vigent. També disminuirà la quantitat de
residus destinats a abocador, reduint el seu impacte sobre el medi. El resultat serà un augment en
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l’aprofitament dels residus i els recursos continguts en aquests, al mateix temps que es reduiran
les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
7. MESURES PER PREVENIR, CORREGIR I COMPENSAR ELS EFECTES NEGATIUS DEL
PLA SOBRE EL MEDI AMBIENT
Segons la valoració dels impactes realitzada a l'apartat anterior, podem concloure que
majoritàriament els impactes són de caràcter positiu i compatible, pel que no requereixen l'adopció
de mesures preventives, correctores o compensatòries.
No obstant això, la construcció de les noves instal·lacions, encara que de manera moderada i
puntual, podrà causar efectes negatius al medi, per afeccions al sòl (Alteració de topografia i
moviments de terres, episodis de contaminació de sòl en fase d’obres i erosió per construcció de
desmunts o terraplens), afeccions a les aigües (Problemàtiques associades a episodis de
contaminació de les aigües, estacionalitat dels consums d'aigua i increment de les aigües
residuals) i riscos ambientals (Increment del risc d’incendi a partir de les actuacions planificades),
davant el qual aquest pla planteja una sèrie de mesures preventives i correctores:
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a) Mesures preventives i correctores generals
- Concentració d'infraestructures de tractament
- Prioritat d'ampliació i ús d'instal·lacions de residus existents
- Limitació de la ubicació de noves infraestructures en sòl urbanitzable d'ús industrial
b) Mesures preventives i correctores del sòl en fase d'obres
- Controlar l'accés a obra i restringir-lo a personal autoritzat.
- Determinar escrupolosament els límits de les superfícies d'ocupació, i dels elements a protegir,
abans de l'execució de les obres.
- Delimitar i fixar les zones de trànsit de maquinària i vehicles.
- Mantenir un correcte estat dels tancaments perimetrals.
- Disposar de les instal·lacions d'obra necessàries: oficina, farmaciola, magatzem, vestuaris,
serveis, àrea d'aparcament de maquinària, àrees d'apilaments i deixalleries.
- Restauració dels espais deteriorats per les obres.
- Limitar les instal·lacions d'obra als llocs establerts.
- Minimitzar els moviments de terres
- Situar els apilaments de materials en les àrees previstes a aquest efecte.
- Realitzar una mecànica preventiva en maquinària i vehicles.
- Vigilar que no es produeixin vessaments ni abocaments incontrolats.
- Emmagatzemar bidons amb combustible o oli en espais habilitats per a tal fi.
- Evitar la realització de les operacions de neteja i manteniment de vehicles i maquinària en obra.
Aquestes operacions hauran de ser realitzades en tallers, gasolineres o llocs convenientment
condicionats.
- Evitar l'arrossegament i abocament dels productes fora de la zona d'emmagatzematge, tant per
efecte del vent, pluja o pel pas de vehicles.
- Mantenir un adequat manteniment tècnic dels vehicles i maquinària pesada.
- Assignar durant la fase d'obres un responsable mediambiental que s'encarregui de vigilar i
registrar les incidències sorgides durant el desenvolupament d'aquestes.
c) Mesures preventives i correctores del sòl en fase d'explotació
- Pavimentació de les instal·lacions e impermeabilització de les zones que ho requereixin.
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- Trasllat de residus en vehicles coberts, per tal d'evitar la presència de volats en carreteres, vials,
instal·lacions i terrenys confrontants.
- Prohibició de l'aplicació de fangs de depuradora a sòls agrícoles sense tractament previ dels
fangs.
- Vigilar el compliment dels requisits de qualitat del compost per la seva aplicació en funció dels
diferents usos.
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d) Mesures preventives i correctores de les aigües en fase d'obres
- Les aigües residuals sanitàries procedents dels serveis es gestionaran de forma independent.
- Situar les instal·lacions auxiliars en una zona que s'aïllarà de la xarxa de drenatge natural.
Disposarà de solera impermeable i d'un sistema de recollida d'efluents per a evitar la contaminació
del sòl i de les aigües per acció d'olis i combustibles.
- No es permetrà la càrrega i descàrrega de combustible, canvis d'olis i les activitats pròpies de
taller en zones diferents de l'assenyalada.
- Executar dispositius de conducció d'aigües i sistemes de retenció de sòlids en suspensió, de
manera que es recullin en ells les aigües contaminades per efecte de les obres.
- Mantenir les obres de drenatge o cunetes de guarda en correcte estat, netes de fang i vegetació,
de manera que puguin evacuar l'aigua d'escolament recollit, sense que es produeixin efectes de
tamponament o resclosa.
e) Mesures preventives i correctores de les aigües en fase d'explotació
- Pavimentació de les instal·lacions e impermeabilització de les zones que ho requereixin,
principalment per l'emmagatzematge de residus.
- Manteniment, reparació, substitució i neteja de les estructures de la xarxa de drenatge d'aigües
pluvials, com cunetes, baixants, passos sota vial, punts de connexions.
- Manteniment, reparació, substitució i neteja de les instal·lacions de captació, emmagatzematge,
conducció i tractament de les aigües grises i lixiviats.
- Les aigües residuals sanitàries procedents dels serveis es gestionaran de forma independent.
- Reutilització al màxim possible de les aigües depurades en els processos de les instal·lacions.
f) Mesures preventives i correctores davant els riscs naturals en fase d'obres
- Humectar el terreny en la zona de treball, si es detecta risc d'incendi prèviament a l'inici dels
treballs.
- Abalisar degudament la zona de treball que impliqui risc d'incendi.
- Disposar d'un perímetre net d'almenys 10m d'ample a manera de tallafocs.
- Establir zones d'apilament de terres per a emprar en l'extinció en cas d'incendi.
- Disposar dels telèfons d'emergències i servei de bombers en llocs visibles.
- Delimitar i condicionar les zones d'emmagatzematge i dipòsit de les matèries o substàncies
perilloses.
- Imposar totalment la prohibició de fumar o fer foc en presència o proximitat de materials
inflamables.
- Aplicar amb rigor la normativa de prevenció d'incendis.
g) Mesures preventives i correctores davant els riscs naturals en fase d'explotació
- Disposar d'una xarxa contra incendis amb hidrants a les instal·lacions que ho requereixin.
- Minimitzar els emmagatzematges de residus a l'estricament necessari.
- Aplicar amb rigor la normativa de prevenció d'incendis.
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8. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL
En aquest programa de vigilància ambiental s'ha considerat convenient no només limitar-lo a les
infraestructures, sinó que també s'incorpora un programa de vigilància per a les accions recollides
en el pla de prevenció i gestió de residus.
El programa de vigilància ambiental de les infraestructures recull les tasques de vigilància i control
durant la fase d'obres i la fase d'execució de l'activitat. L'objectiu del programa de vigilància
ambiental de les infraestructures es recollir els procediments per comprovar el compliment de les
mesures preventives i correctores del Pla, que els sistemes de protecció ambiental funcionen com
a es pretén i que es compleixen les condicions de l'autorització de la instal·lació.
El programa de vigilància ambiental pel seguiment de les accions recollides en el pla de prevenció
i gestió de residus es fonamenta en un sistema d'indicadors. Aquests indicadors ens ajudaran a
simplificar la informació recollida, i descriure i valorar l'evolució de les accions previstes al pla i el
compliment dels seus objectius.
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9. ESTUDI D'INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA
Com a annex a l'estudi ambiental estratègic s'incorpora un estudi d'incidència paisatgística que
conclou que el Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de Menorca
2019-2025 afavoreix l'ordenació i protecció del medi ambient rural i urbà, el patrimoni cultural i el
paisatge d’acord amb el Conveni Europeu del Paisatge i el seu desplegament estratègic a l’illa de
Menorca, procurant la integració paisatgística dels equipaments i infraestructures per a la gestió
de residus.
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0. FITXA DEL RESUM EXECUTIU

ÒRGAN QUE PROPOSA

Consell Insular de Menorca

DATA
INICIAL

Març 2019

TÍTOL DE LA NORMA

Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No
Perillosos de Menorca 2019-2025

TIPUS DE MEMÒRIA

Abreviada
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OPORTUNITAT DE LA PROPOSTA
SITUACIÓ QUE ES
REGULA

L’ordenament territorial de les infraestructures i la gestió dels
residus a l’illa de Menorca

OBJECTE QUE ES
PERSEGUEIX

L’objecte del Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de
Residus No Perillosos de Menorca és:
a) Adaptar a la normativa vigent el Pla director sectorial per a
la gestió dels residus no perillosos de Menorca, aprovat pel Ple
del Consell Insular de Menorca en sessió ordinària de 26 de
juny de 2006 (BOIB núm. 109 de 03.08.2006).
b) Dotar a l’illa de Menorca amb les infraestructures i els
equipaments necessaris per a la gestió dels residus no
perillosos.
c) Establir uns mecanismes de gestió que facin possible el
desenvolupament del Pla d’acord amb les polítiques de gestió
de la Unió Europea, els quals s’integren en el Pla de prevenció
i gestió de residus no perillosos de Menorca.

PRINCIPALS
ALTERNATIVES
CONSIDERADES

Les alternatives d’ordenació que s’han plantejat per a
l’elaboració de la norma estan contingudes a l’Estudi Ambiental
Estratègic que acompanya aquest document.
CONTINGUT I ANÀLISI JURÍDIC

TIPUS DE NORMA

Pla Director Sectorial

ESTRUCTURA DE LA
NORMA

El Pla consta dels següents documents:
- Tom I: Memòria justificativa i Programa de prevenció i gestió
de residus no perillosos de Menorca annex
- Tom II: Text normatiu
- Tom III: Cartografia
- Tom IV: Estudis econòmics integrats per un estudi econòmic i
financer i l’informe de sostenibilitat econòmica
- Tom V: Estudi Ambiental Estratègic
- Tom VI: Resum no tècnic de l’Estudi Ambiental Estratègic
- Tom VII: Memòria d’impacte normatiu

TRÀMIT D’AUDIÈNCIA

Documentació del Pla Director Sectorial per al sotmetiment al
tràmit d’aprovació inicial i exposició pública
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ANÀLISI D’IMPACTES
ADEQUACIÓ A
L’ORDENAMENT DE
COMPETÈNCIES

La competència per elaborar i aprovar el Pla Director de
Residus sòlids no perillosos s’exerceix en virtut de la Llei
2/2001, de 7 de març, d’atribució de competències als consells
insulars en matèria d’ordenació del territori, la qual, en el seu
article 1.2, atribueix als consells insulars les competències “(...)
relatives a l’elaboració i aprovació dels instruments d’ordenació
següents, en l’àmbit insular corresponents: (...) b) Pla director
sectorial de residus sòlids no perillosos”.

IMPACTE ECONÒMIC I
PRESSUPOSTARI

Efectes sobre l’economia en El contingut del projecte deriva
general
en una incidència positiva en
l’economia.
En relació amb la
competència

La norma té efectes positius
sobre la competència.

Des del punt de vista de les
càrregues administratives

Afecta
les
càrregues
administratives de seguiment
de l’execució pròpies del Pla.

Des del punt de vista dels
pressupostos

Implica
l’afecció
als
pressupostos del Consell de
Menorca, al Consorci de
Residus i Energia de Menorca i
als Ajuntaments.

IMPACTE PER RAÓ DE
GÈNERE

L’impacte de la norma és NEUTRE sobre el gènere.

IMPACTE AMBIENTAL

L’impacte de la norma és POSITIU sobre el medi ambient.

IMPACTE EN MATÈRIA
DE FAMÍLIA, INFÀNCIA I
ADOLESCÈNCIA

L’impacte de la norma és NUL en matèria de família, infància i
adolescència.

IMPACTE SOBRE
LESBIANES, GAIS,
TRANS, BISEXUALS I
INTERSEXUALS

L’impacte de la norma és NUL sobre les lesbianes, gais, trans,
bisexuals i intersexuals.

1. INTRODUCCIÓ
Un dels grans reptes de la política reguladora és el d’elaborar una normativa eficaç i eficient
que estimuli el creixement econòmic i afavoreixi el benestar social.
Amb aquest objectiu neix el Reial Decret 931/2017, de 27 d’octubre, pel que es regula la
Memòria de l’Anàlisi de l’Impacte Normatiu.
Segons l’article 3.2. de l’esmentada llei, la memòria abreviada haurà d’incloure, almanco, els
següents apartats: l’oportunitat de la norma; identificació del títol competencial prevalent;
llistat de les normes que queden derogades; impacte pressupostari i per raó de gènere, així
com altres impactes detectats que es jutgin rellevants; descripció de la tramitació i consultes
realitzades. També s’inclourà una descripció de la forma en què s’analitzaran, en el seu cas,
els resultats de l’aplicació de la norma.
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2. OPORTUNITAT DE LA PROPOSTA
2.1. Motivació
La constant evolució de la normativa de residus, enfocada cap a una economia circular, crea
la necessitat d’organitzar un nou model de gestió de residus que propiciï la disminució de la
generació de residus i que atorgui a aquells que es generen el potencial necessari per
convertir-los en un recurs. Per l’anterior esdevé necessari revisar el Pla Director Sectorial
per a la Gestió dels Residus No Perillosos de Menorca en vigor fins a l’actualitat i modificar
tots aquells termes que ja han quedat obsolets.
2.2. Objectius
Els objectius sobre els quals se sustenta la revisió del Pla Director Sectorial són:
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a) Objectius de prevenció i de preparació per a la reutilització de residus
1. Abans de l’any 2020, reduir en un 10% la generació de residus respecte a l’any 2010. El
2025, la reducció ha de ser del 15% respecte al valor del 2010.
2. Abans de l’any 2025 assolir un objectiu del 3% de preparació per a la reutilització del total
de residus domèstics gestionats. Aquest percentatge s’haurà d’assolir igualment pels residus
d’origen comercial i els residus d’origen industrial, no perillosos.
3. Fomentar la reducció del malbaratament alimentari en els grans productors i en l’àmbit
domèstic.
4. Prevenir la presència de residus en el medi natural.
5. Millorar el coneixement de la ciutadania i activitats econòmiques sobre hàbits de consum
responsables que afavoreixin la prevenció de residus i la seva correcta segregació.
b) Objectius per millorar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva de residus
1. Incrementar la recollida selectiva bruta dels residus municipals, assolint el 2020 un nivell
mínim del 50% respecte als residus generats, percentatge que a partir del 2020 haurà
d’incrementar a raó de 2 punts percentuals anuals.
2. Incrementar la recollida selectiva bruta de la matèria orgànica, assolint el 2020 un nivell
mínim del 30% respecte a la matèria orgànica generada, percentatge que a partir del 2020
ha d’incrementar a raó de 3 punts percentuals anuals.
3. Incrementar la qualitat de la recollida selectiva de la matèria orgànica, assolint l’any 2020
un nivell d’impropis inferior al 5% en pes.
4. Incrementar la recollida selectiva bruta de la fracció envasos lleugers, assolint el 2020 un
nivell mínim del 35% respecte als residus d’envasos lleugers generats, percentatge que a
partir del 2020 ha d’incrementar a raó de 2 punts percentuals anuals.
5. Incrementar la recollida selectiva bruta de la fracció paper i cartó, assolint el 2020 un nivell
mínim del 55% respecte al residu de paper i cartó generat, percentatge que a partir del 2020
ha d’incrementar a raó d’1 punt percentual anual.
6. Incrementar la recollida selectiva bruta de la fracció vidre, assolint el 2020 un nivell mínim
del 80% respecte al residu de vidre generat, percentatge que a partir del 2020 ha
d’incrementar a raó d’1 punt percentual anual.
7. Incrementar la recollida separada de residus d’aparells elèctrics i electrònics a fi i efecte
d’assolir els objectius mínims anuals de recollida d’aquests residus fixats pel Ministeri
competent.
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8. Millorar els ratis de recollida d’altres fraccions: roba, oli vegetal, residus voluminosos,
restes vegetal, residus de construcció i demolició, pneumàtics fora d’ús i residus perillosos
en petites quantitats.
c) Objectius d’eficiència a través de la gestió consorciada
1. Avançar cap a recollides supramunicipals de residus.
2. Impulsar l’ús d’instruments de fiscalitat ambiental de manera consorciada per a contribuir
a la millora de la prevenció i gestió dels residus i l’ús eficient dels recursos.
3. Analitzar i difondre la informació dels resultats de gestió tant locals com insulars.
4. Fer transparents els costos de les recollides i el tractament de residus a escala insular.
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d) Objectius per incrementar la valorització en el tractament final dels residus
1. El 2025, la quantitat màxima de residus destinats a abocador no podrà superar el 20% del
total de residus no perillosos generats el mateix any.
2. Planificar l’ús del compost, el bioestabilitzat i altres productes de naturalesa orgànica que
es generin al centre de tractament de residus de Milà.
3. Implementar les mesures necessàries per fer viable la prohibició d’aplicació directa de
fangs de depuradores d’aigües residuals urbanes a sòls agrícoles, sense previ tractament.
4. Impulsar i consolidar un model de gestió de residus de fems i purins orientat a la
minimització del risc de contaminació per nitrats dels aqüífers de Menorca.
5. El 2020, arribar al 70% del seu pes la preparació per a la reutilització, el reciclatge i la
valorització dels residus no perillosos de la construcció i demolició, amb exclusió del material
en estat natural definit a la categoria 170504 de la llista de residus.
2.3. Anàlisi de les alternatives
Com ja s’ha esmentat anteriorment, el Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus No
Perillosos de Menorca, aprovat definitivament el 26 de juny de 2006 pel Ple del Consell
Insular de Menorca, actualment segueix en vigor.
Per tal d’atendre les necessitats exposades, no hi ha cap més alternativa que derogar el Pla
actual i aprovar-ne un de nou que permeti modificar tots aquells termes que ja han quedat
obsolets.
3. JUSTIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA ABREVIADA
El Reial Decret 931/2017, de 27 d’octubre, pel que es regula la Memòria d’Anàlisi d’Impacte
Normatiu, indica en el seu article 3 :
Art. 3 «1. Cuando se estime que de la propuesta normativa no se derivan impactos
apreciables en ninguno de los ámbitos enunciados, o estos no son significativos, se
realizará una memoria abreviada. Será preceptiva su presentación, también, en los
supuestos de la tramitación de proyectos de reales decretos leyes, conforme a lo
establecido en el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.
2. La memoria abreviada deberá incluir, al menos, los siguientes apartados:
oportunidad de la norma; identificación del título competencial prevalente; listado de
las normas que quedan derogadas; impacto presupuestario y por razón de género, así
como otros impactos detectados que se juzguen relevantes; descripción de la
tramitación y consultas realizadas. También se incluirá una descripción de la forma en
la que se analizarán, en su caso, los resultados de la aplicación de la norma de
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acuerdo con lo previsto en la letra j) del apartado 1 del artículo anterior. A este
respecto la Guía Metodológica incluirá indicaciones del contenido preciso de la
memoria abreviada.
3. El órgano u órganos proponentes deberán justificar oportunamente en la propia
memoria los motivos de su elaboración abreviada».
Per l’anterior s’ha d’indicar que amb l’aprovació del Pla Director Sectorial no es preveu que
es derivin impactes extraordinaris en cap dels àmbits que es recullen a l’apartat relatiu a
l’anàlisi d’impactes, com es desenvolupa més endavant.
La present memòria d’anàlisi d’impacte normatiu es realitza amb l’objectiu de proporcionar
una visió integrada que faciliti l’anàlisi i la comprensió de la proposta, d’acord amb l’indicat
en el Reial Decret 931/2017, de 27 d’octubre. Els continguts de la memòria s’aniran
actualitzant i completant a mesura que avanci el procés de tramitació de la proposta.
4. BASE JURÍDICA I RANG DEL PROJECTE NORMATIU
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A continuació s’enuncien les normes que afecten en major mesura al Pla Director Sectorial
de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de Menorca 2019-2025:
4.1. Normativa europea
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre de 1994,
relativa als envasos i residus d’envasos.
Directiva 1999/31/CE del Consell, de 26 d’abril de 1999, relativa a l’abocament dels
residus.
Directiva 2012/19/UE del Parlament Europeu i del Consell de 4 de juliol de 2012
sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).
Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de
2008, sobre els residus i per la que es deroguen determinades Directives.
Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’abril de 2009,
relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables i per la qual es
modifiquen i es deroguen les Directives 2001/77/CE i 2003/30/CE.
Reglament (CE) nº 1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre
de 2009, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes
animals i els productes derivats no destinats al consumo humà i pel qual es deroga el
Reglament (CE) nº 1774/2002 (Reglament sobre subproductes animals).
Directiva 2013/2/UE de la Comissió, de 7 de febrer de 2013 , que modifica l’annex I
de la Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als envasos i
residus d’envasos.
Decisió 2014/955/UE de la Comissió Europea, de 18 de desembre, que modifica la
decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva
2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell.
Directiva 2015/720 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2015 per la
que es modifica la Directiva 94/62/CE pel que fa a la reducció del consum de bosses
de plàstic lleugeres.
Directiva 2018/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, pel
que es modifica la Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus d’envasos.
Directiva 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per
la que es modifica la Directiva 1999/31/CE relativa a l’abocament de residus.
Directiva 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per
la que es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus.
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4.2. Normativa estatal
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reial Decret 1310/1990, de 29 d’octubre, pel qual es regula la utilització dels llots de
depuració en el sector agrari.
Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos.
Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament per al
desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus
d’envasos.
Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, que regula l’eliminació de residus
mitjançant dipòsit en abocador.
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.
Correcció d’errades de l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es
publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de
residus.
Llei 16/2002, d’1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació.
Reial Decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al final de la
seva vida útil.
Reial Decret 653/2003, de 30 de maig, sobre incineració de residus.
Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la
gestió dels seus residus.
Reial Decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d’ús.
Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels
residus de construcció i demolició.
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats.
Reial Decret 1528/2012, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen les normes
aplicables als subproductes animals i els productes derivats no destinats al consum
humà.
Reial Decret- Llei 17/2012, de 4 de maig, de mesures urgents en matèria de medi
ambient.
Ordre AAA/1072/2013, de 7 de juny, sobre utilització de llots de depuració en el
sector agrari.
Ordre de 26 d’octubre de 1993, sobre utilització de llots de depuració en el sector
agrari.
Reial Decret 506/2013, de 28 de juny, sobre productes fertilitzants.
Ordre AAA/1783/2013, d’1 d’octubre, per la que es modifica l’annex 1 del Reglament
per al desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i
Residus d’Envasos, aprovat pel Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril.
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i
electrònics.
Reial Decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus a
l’Estat.
Reial Decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida útil.
Reial Decret 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de
plàstic i pel que es crea el Registre de Productors.
Pla Estatal Marc de Gestió de Residus 2016-2022 (PEMAR).
Programa Estatal de Prevenció de Residus 2014-2020.
Correcció d’errades del Programa Estatal de Prevenció de Residus 2016-2022.
Guia gestió de bioresidus de competència municipal 2013.
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4.3. Normativa autonòmica
•
•
•
•
•
•

Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’Ordenació Territorial (BOIB núm. 157 Ext.
27/12/2000).
Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució de competències als consells insulars en
matèria d’ordenació del territori (BOIB núm. 32 de 15/03/2001).
Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (BOIB núm. 160
de 29/12/2017).
Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees
d’especial protecció de les Illes Balears (BOIB núm. 31 de 09/03/1991).
Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears.
Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.

4.4. Normativa local
•
•
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•
•
•

Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial de les Illes Balears.
Aprovació definitiva del Pla Territorial Insular de Menorca (BOIB núm. 69 de
16/05/2003).
Aprovació definitiva de la modificació del Pla Territorial Insular de Menorca (BOIB
núm. 105 de 27/07/2006).
Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus No Perillosos de Menorca (BOIB
núm. 109 de 03/08/2006).
Aprovació definitiva de la derogació parcial de la NTT (BOIB núm. 132 de
28/10/2017).

5. CONTINGUT, ANÀLISI JURÍDIC I DESCRIPCIÓ DE LA TRAMITACIÓ
5.1. Breu descripció del contingut i tramitació
a) Contingut
L’àmbit territorial d’aplicació del Pla és l’illa de Menorca i l’àmbit temporal és de sis anys des
de la seva aprovació.
L’àmbit material d’aplicació del Pla són els residus no perillosos i els residus perillosos
d’origen domèstic que es gestionen a través de la xarxa de deixalleries.
Concretament, afecta les següents tipologies de residus:
1. Residus domèstics i comercials: resta, paper i cartó, envasos lleugers, vidre i matèria
orgànica.
2. Restes vegetals.
3. Residus voluminosos.
4. Residus d’aparells elèctrics i electrònics.
5. Residus de construcció i demolició.
6. Oli vegetal usat.
7. Roba.
8. Pneumàtics fora d’ús.
9. Llots de depuradora.
10. Plàstics agrícoles.
11. Residus d’origen animal.
12. Rebuig de plantes de tractament.
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13. Residus perillosos d’origen domèstic que es gestionen a través de la xarxa de
deixalleries com: fluorescents i llums de vapor de mercuri; bateries; piles; frigorífics i
electrodomèstics amb CFC, olis minerals usats de procedència de particulars; radiografies;
tòners d’impressora i fotocopiadora; pots amb o sense contingut de pintures, vernissos i
dissolvents; fitosanitaris; materials que contenen amiant; entre d’altres.
b) Tramitació
El Pla Director de Residus Sòlids de l’illa de Menorca fou aprovat pel Decret 76/1991, de 24
de juliol (BOIB de 15 d’agost) i modificat posteriorment pel Decret 4/1993 de 28 de gener
(BOIB de 13 de febrer).
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En sessió ordinària de 26 de juny de 2006, el Ple del Consell Insular de Menorca aprova
definitivament el Pla director sectorial per a la gestió dels residus no perillosos de Menorca
(BOIB núm. 109 de 3 d’agost), deixant en suspens tot allò que refereix a l’ampliació de
l’abocador fins que el Consell de Govern, després de reconèixer les raons imperioses
d’interès públic de primer ordre, incloses les d’índole social o econòmic, estableixi les
mesures correctores i compensatòries necessàries, si escau.
El 18 de maig de 2007, el Consell de Govern de les Illes Balears autoritza per raons
imperioses d’interès públic de primer ordre que el PDS prevegi l’ampliació proposada (de
8,996 ha) de l’abocador de Milà (BOIB núm. 79 de 26.5.2007).
El 28 de maig de 2012, el Ple del Consell Insular de Menorca aprova definitivament la
modificació del Pla per a la reubicació de la deixalleria des Castell (BOIB núm. 91 de
23.06.2012).
D’acord amb l’article 44 de vigència i revisió del pla director sectorial, la vigència del pla
finalitzà a finals de l’any 2012, sense perjudici de la seva pròrroga tàcita en finalitzar.
Amb l’objecte de revisar el pla director sectorial en vigor fins a la data, el 15 de febrer de
2017 se signa el contracte de serveis per a la revisió del Pla Director Sectorial per a la
Gestió de Residus No Perillosos de Menorca per part del conseller executiu del departament
de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca i el Sr. Jordi Costa
Rodríguez de l’empresa DATAMBIENT ASSESSORS, SL. (EXP. núm. 4301/000009.
Ser/2016).
El 30 d’agost de 2017, la Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i
Residus de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes
Balears remet al Consell Insular de Menorca una primera proposta de directrius per a la
redacció dels plans insulars de gestió de residus no perillosos (I) amb l’objectiu d’aconseguir
una coordinació interadministrativa en aquest assumpte.
El 14 de novembre de 2017 i mitjançant RE núm. 22787, la Direcció General d’Educació
Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca del Govern de les Illes Balear remet al Consell Insular de Menorca nou document de
directrius per a la redacció dels plans de gestió de residus no perillosos de les Illes Balears
(II).
El 29 de novembre de 2017 i mitjançant RS núm. 15732, la Presidenta del Consell Insular de
Menorca tramet un ofici a la CMAIB per donar compliment a l’art. 18 de la Llei 21/2013, de 9
de desembre, d’avaluació ambiental (BOE núm. 296 d’11 de desembre de 2013) amb la
finalitat de què l’òrgan ambiental determini l’abast de l’Estudi Ambiental Estratègic. A més en
el mateix ofici se sol·licita el tràmit d’urgència del procediment d’Avaluació Ambiental
Estratègica (AAE).
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El Ple de la CMAIB del 30 de novembre de 2017 acorda la tramitació d’urgència dels Plans
Directors Sectorials de Residus No Perillosos (PDS RNP) de les quatre illes, atès que el 16
de novembre de 2017 el director general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus
va trametre un ofici a la CMAIB manifestant la necessitat de la tramitació d’urgència dels
procediments d’AAE dels PDS RNP per complir amb les directrius europees i aconseguir
que les Illes Balears disposin dels PDS RNP aprovats en la major brevetat possible.
L’adopció d’aquest acord va ser comunicat al Consell Insular de Menorca el 15 de desembre
de 2017 mitjançant RE núm. 24844.
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El 26 de març de 2018 i mitjançant RE núm. 6852, la CMAIB remet al Consell Insular de
Menorca l’informe d’abast de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears emès a la
fase de consultes prevista a l’article 19 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre d’avaluació
ambiental.

FASE 1
Programació dels
treballs

FASE 2
Document
d’avanç

FASE 3
FASE 4
Informació
Document inicial
pública de l’avanç

FASE 5
Informació
pública del
document inicial

FASE 6
Document
definitiu i
documents
complementaris

Metodologia
detallada

Informació i
diagnòstic

Asistència procés Estudi Ambiental
informació,
Estratègic
consultes

Assistència
procés
informació,
consultes

Modificació
Estudi Ambiental
Estratègic

Criteris de
sostenibilitat

Línies
estratègiques
d’actuació,
prognosi

Seguiment
informació
pública

Document per a
l’aprovació inicial

Seguiment
informació
pública

Proposta final del
document

Programa de
participació

Alternatives

Anàlisi
d’al·legacions i
informes

Document resum,
indicació canvis

Anàlisi
d’al·legacions i
informes

Document resum
d’integració

Document
d’avanç

Informe tècnic i
jurídic de la fase

Resum no tècnic
de l’EAE

Informe tècnic i
jurídic de la fase

Extracte de
document
ambiental

Document inicial
estratègic

DOCUMENT
D’ABAST
(26/03/2018)

Proposta
modificacions
aprovació inicial

Mesures pel
seguiment
ambiental

Preparació
participació

Assistència en
tràmit ambiental

FASE ACTUAL
Actualment, un equip format per tècnics del Consell Insular de Menorca i del Consorci de
Residus i Energia de Menorca, amb la col·laboració de DATAMBIENT ASSESSORS SL, està
elaborant la documentació requerida per a l’aprovació inicial del Pla.
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D’acord amb l’article 13 de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’Ordenació Territorial, per a
la tramitació dels plans directors sectorials elaborats per un Consell Insular, s’haurà de
seguir el següent procediment:
a) El procediment s’ha d’iniciar per l’òrgan competent d’acord amb el reglament orgànic de
cada Consell Insular.
b) L’aprovació inicial correspon al Ple del Consell Insular de Menorca.
c) Acordada l’aprovació inicial del Pla, aquest s’ha de sotmetre a informació pública i a
consulta de les administracions interessades per un període no inferior a un mes.
d) Una vegada redactat el text definitiu del pla, serà aprovat pel Ple del Consell Insular, previ
informe de la Comissió de Coordinació de Política Territorial.
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5.2. Base jurídica i rang del projecte normatiu
L’objecte del Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de
Menorca és establir, amb el caràcter d’interès general que li és propi, les prioritats d’actuació
i règim normatiu en matèria de residus a l’illa de Menorca. Concretament, aquest instrument
ordena:
a) La dimensió territorial, ambiental i paisatgística de la planificació sectorial dels residus.
b) La definició d’estàndards i normes de distribució territorial d’equipaments,
d’infraestructures, de sistemes generals, de serveis i d’activitats d’explotació de recursos.
c) També conté una estimació o distribució territorialitzada dels recursos disponibles, de les
necessitats existents, dels dèficits o superàvits detectats i de les mesures correctores a
adoptar.
5.3. Llistat de normes modificades
Es modifica el vigent Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus no perillosos de
Menorca, aprovat pel Ple del Consell Insular de Menorca en sessió ordinària de 26 de juny
de 2006 (BOIB núm. 109 de 03/08/2006), amb les consegüents modificacions que s’han
succeït fins a l’actualitat.
6. ANÀLISI COMPETENCIAL
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears posseeix una estructura administrativa
notablement diferent a altres comunitats. Segons la Llei 8/2000 de 27 d’octubre, de Consells
Insulars, concretament l’article 23 del títol el IV de Funcions i competències dels consells
insulars es determina que: els Consells Insulars exerceixen les competències que els
atribueixin les lleis de l’Estat i de la Comunitat Autònoma, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia
i la legislació bàsica de l’Estat.
Les competències dels Consells Insulars relatives a l’elaboració i aprovació del Pla Director
de Residus sòlids no perillosos s’exerceixen en virtut de la Llei 2/2001, de 7 de març,
d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’ordenació del territori. Aquesta
última, en el seu article 1.2, atribueix als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i
Formentera, les competències “(...) relatives a l’elaboració i aprovació dels instruments
d’ordenació següents, en l’àmbit insular corresponents: (...) b) Pla director sectorial de
residus sòlids no perillosos”.
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7. ANÀLISI D’IMPACTES
De la revisió del Pla es deriven alguns impactes, com l’impacte econòmic o sobre el medi
ambient, que en línies generals es consideren neutres o positius.
7.1. Impacte econòmic i pressupostari
L’impacte econòmic que suposa l’aprovació del Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió
de Residus No Perillosos de Menorca es descriu a l’informe de sostenibilitat econòmica que
acompanya als documents econòmics del Pla.
7.2. Impacte per raó de gènere
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L’impacte per raó de gènere del Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No
Perillosos de Menorca es descriu a l’informe d’Impacte de Gènere que s’adjunta al present
document, segons la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de
Dones i Homes, i la Llei Autonòmica 11/2016, de 28 de juliol, d'Igualtat de Dones i Homes.
En aquest informe es conclou que el text normatiu del Pla Director Sectorial de Prevenció i
Gestió de Residus No Perillosos de Menorca resulta positiu per a la igualtat de gènere, des
del moment en què no empitjora la situació actual. A més, es considera que el gènere no és
rellevant per al desenvolupament i aplicació de la norma.
Per l’anterior, la valoració de l’impacte de gènere és NEUTRA.
No obstant a l’informe es fan algunes recomanacions de gènere per poder millorar el seu
impacte, amb la finalitat que pugui passar de ser NEUTRA a SENSIBLE.
7.3. Impacte ambiental
El model de gestió de residus en què es basa la revisió del Pla Director Sectorial té com a
objectiu principal reduir l’impacte negatiu dels residus en el medi. Aquest enfoc és bàsic a
l’hora de preveure una alternativa de gestió que es mantingui en el temps, i no només això,
sinó que cada actuació pot actuar de forma sinèrgica perquè la situació ambiental millori al
llarg dels anys.
Des d’un punt de vista normatiu, les repercussions es consideraran POSITIVES en relació
amb la conservació del medi natural i rural de Menorca, ja que tots els esforços van dirigits
cap a la consecució d’un territori resilient on el desenvolupament d’activitats econòmiques
no suposin la destrucció de nous hàbitats i ecosistemes.
Pel que fa a la introducció de la vessant energètica en el Pla, les mesures incorporades a
aquesta revisió tenen un impacte positiu, principalment en qüestions de canvi climàtic.
7.4. Avaluació de l’impacte en matèria de família, infància i adolescència
L’article 22 quinquies de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del
menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil —precepte afegit
per l’article 1.21 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol-, estableix que les memòries d’anàlisis
d’impacte normatiu que s’hagin d’adjuntar han d’incloure l’impacte de la normativa en la
infància.
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D’altra banda, la disposició addicional desena de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de
protecció a les famílies nombroses, exigeix que en les memòries d’anàlisi d’impacte
normatiu han d’incloure l’impacte de la normativa en la família.
En relació amb aquestes dues normes, cal dir que l’aprovació d’aquest Pla Director Sectorial
de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de Menorca, tindrà un efecte positiu dirigit a
tota la població en general, així com al medi ambient, però no tindrà un efecte concret i
directe únicament en les famílies o en la infància.
7.5. Avaluació de l’impacte sobre lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals
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L’article 32 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets i llibertats de les
lesbianes, gais, trans, bissexuals i intersexuals i per eradicar la LCTBI fòbia, estableix que
les administracions públiques de les Illes Balears han d’incorporar l’avaluació d’impacte
sobre l’orientació sexual i identitat de gènere en el desenvolupament de les seves
competències, per garantir la integració del principi d’igualtat i no-discriminació de les
persones LGTBI sobre totes les disposicions legals i reglamentàries que s’impulsen dins el
territori de la comunitat autònoma.
Una vegada avaluat el contingut d’aquest Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de
Residus No Perillosos de Menorca, es conclou que no té cap impacte sobre les lesbianes,
gais, trans, bisexuals i intersexuals ja que les actuacions i obligacions establertes dins el
mateix estan dirigides a la població en general amb independència de la seva orientació
sexual.
7.6. Altres impactes
No s’espera que aquesta proposta normativa tingui cap altra impacte destacable.
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1. FONAMENTACIÓ I OBJECTE DE L’INFORME
1.1. Denominació del Pla
Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de Menorca (endavant
PDS).
1.2. Àmbit d’aplicació
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L’objecte del Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de
Menorca és establir, amb el caràcter d’interès general que li és propi, les prioritats d’actuació
i règim normatiu en matèria de residus a l’illa de Menorca. Concretament, aquest instrument
ordena:
a) La dimensió territorial, ambiental i paisatgística de la planificació sectorial dels residus.
b) La definició d’estàndards i normes de distribució territorial d’equipaments,
d’infraestructures, de sistemes generals, de serveis i d’activitats d’explotació de recursos.
c) També conté una estimació o distribució territorialitzada dels recursos disponibles, de les
necessitats existents, dels dèficits o superàvits detectats i de les mesures correctores a
adoptar.
1.3. Objecte de l’informe i òrgan al què es dirigeix
La finalitat d’aquest document és incorporar el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i
homes a totes les fases de diagnòstic, disseny, producció de normativa i implementació. Té
com a objectius principals:
•
•
•

Transcendir els estereotips de gènere utilitzant fonts de dades actualitzades i
desagregades per afavorir la representativitat.
Avaluar l’ordenació territorial segons l’ús real que li donen les dones a l’espai.
Asseure les bases d’una ordenació territorial inclusiva amb la diversitat que no
perpetuï els rols de gènere a través de l’espai.

D’altra banda, aquest document s’emmarca en les competències establertes per la legislació
per a la redacció d’aquest document:
•
•

Avalua l’impacte de gènere del PDS.
Proposa accions dirigides a l’aplicació de la perspectiva de gènere en el marc de
competència del PDS.

Les mesures incloses responen a la cerca d’una major eficàcia i impacte, implantació i èxit.
Això, a la vegada, fomenta una major visibilitat de la transversalitat de la perspectiva de
gènere. L’eficàcia d’aquest informe, a raó del seu contingut, serà verificable a mig termini,
tant en el plànol divulgatiu com en el d’adopció de mesures específiques.
El present document es remet per a l’avaluació del Govern de les Illes Balears (CAIB) i a
l’Institut Balear de la Dona (IBDona), perquè realitzin les observacions pertinents, amb
l’objectiu de garantir l’impacte positiu de les mesures proposades en la seva implantació i
seguiment.
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1.4. Identificació de la pertinença de l’anàlisi d’impacte de gènere a la proposta de Pla
Incidència a les persones: directa i indirecta
El PDS té una incidència directa a les persones ja que regula la gestió dels residus que elles
mateixes generen, defineixen les infraestructures necessàries per recollir i tractar els residus
generats per la població que suposen una font de treball, etc.
Grup destinatari
Població de l’illa de Menorca, considerant els seus nuclis urbans, zones turístiques i nuclis
rurals.
Influència en la modificació dels rols o estereotips de gènere
Per les característiques del PDS, aquest té capacitat d’alterar els rols i estereotips de gènere
per sí mateixos ja que, tant per a la prestació de serveis de recollida com de tractament de
residus contemplats en el Pla, la dona pot incrementar la seva presència en el sector.
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1.5. Context legislatiu
Àmbit internacional
• I Conferència Internacional de NNUU sobre la Dona a Mèxic (1975).
• II Conferència Internacional de NNUU sobre la Dona a Nairobi (1985).
• IV Conferència Muncial de NNUU sobre la Dona a Beijing (1995).
• Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.
Àmbit europeu
• Carta Europea de la Dona a la Ciutat (1996).
• Tractat d’Àmsterdam, pel que es modifica el Tractat de la Unió Europea, els tractats
constitutius de les comunitats europees i determinats actes connexos (1998).
• Consell Europeu de Lisboa (2000).
• Consell Europeu de Niza (2000).
• Constitució signada de Roma (2004).
• Declaració de Riga. Agenda Urbana de la UE (2015).
• Pacte d’Àmsterdam (2016).
Àmbit estatal
• Llei Orgànica 1/2004 sobre Mesures de Protecció Integral contra la Violència de
Gènere.
• Llei Orgànica 3/2007, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes.
• Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i
laboral de les persones treballadores (BOE 6 de novembre de 1999).
• Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’Ordre de Protecció de les víctimes de la
violència domèstica (BOE 1 d’agost de 2003).
• Llei 30/2003 de 13 d’octubre sobre mesures per incorporar la valoració de l’impacte
de gènere a les disposicions normatives que elabori el govern.
• Reial Decret 931/2017 pel que es regula la Memòria d’Anàlisi de l’Impacte Normatiu.
• VI Pla Estratègic d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes 2014-2016.
Àmbit autonòmic
• Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat entre Dones i Homes.
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•
•

•
•

Decret 12/2014, de 28 de febrer, pel que es regula la Comissió d’Igualtat i la
Comissió tècnica d’Igualtat.
Decret 12/2017, de 31 de març, de modificació del Decret 12/2014, de 28 de febrer,
pel que es regula la Comissió d’Igualtat i la Comissió Tècnica de Seguiment del Pla
d’Igualtat entre Dones i Homes de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears (serveis generals).
IV Plan estratègic d’igualtat d’oportunitats entre Dones i Homes 2015-2020 de les
Illes Balears.
II Pla Estratègic d’Igualtat 2016-2019 de l’Institut Balear de la Dona.

1.6. Abast i contingut del Pla
L’àmbit territorial d’aplicació del Pla és l’illa de Menorca i l’àmbit temporal és de sis anys des
de la seva aprovació.
L’àmbit material d’aplicació del Pla són els residus no perillosos i els residus perillosos
d’origen domèstic que es gestionen a través de la xarxa de deixalleries.
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Concretament, afecta les següents tipologies de residus:
1. Residus domèstics i comercials: resta, paper i cartó, envasos lleugers, vidre i matèria
orgànica.
2. Restes vegetals.
3. Residus voluminosos.
4. Residus d’aparells elèctrics i electrònics.
5. Residus de construcció i demolició.
6. Oli vegetal usat.
7. Roba.
8. Pneumàtics fora d’ús.
9. Llots de depuradora.
10. Plàstics agrícoles.
11. Residus d’origen animal.
12. Rebuig de plantes de tractament.
13. Residus perillosos d’origen domèstic que es gestionen a través de la xarxa de
deixalleries com: fluorescents i llums de vapor de mercuri; bateries; piles; frigorífics i
electrodomèstics amb CFC, olis minerals usats de procedència de particulars; radiografies;
tòners d’impressora i fotocopiadora; pots amb o sense contingut de pintures, vernissos i
dissolvents; fitosanitaris; materials que contenen amiant; entre d’altres.
1.7. Tramitació
D’acord amb l’article 13 de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’Ordenació Territorial, per a
la tramitació dels plans directors sectorials elaborats per un Consell Insular, s’haurà de
seguir el següent procediment:
a) El procediment s’ha d’iniciar per l’òrgan competent d’acord amb el reglament orgànic de
cada Consell Insular.
b) L’aprovació inicial correspon al Ple del Consell Insular de Menorca.
c) Acordada l’aprovació inicial del Pla, aquest s’ha de sotmetre a informació pública i a
consulta de les administracions interessades per un període no inferior a un mes.
d) Una vegada redactat el text definitiu del pla, serà aprovat pel Ple del Consell Insular, previ
informe de la Comissió de Coordinació de Política Territorial.
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TRAMITACIÓ (art. 13 de la Llei 14/2000)
TRAMITACIÓ

CONTINGUT

INICI:
Òrgan competent segons el reglament del Consell Insular de Menorca
PROCÉS PARTICIPATIU:
- Mesa de participació
AVANÇ (opcional): APROVACIÓ INICIAL:
Ple del Consell Insular de Menorca
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Informació pública (mínim 1 mes)
Al·legacions
Informes del Govern de les Illes Balears
Informes dels Ajuntaments de l’illa
Informes
d’entitats
de
caràcter
supramunicipal pertinents

El Pla consta dels següents documents:
- Tom I: Memòria justificativa i Programa de
prevenció i gestió de residus no perillosos de
Menorca annex
- Tom II: Text normatiu
- Tom III: Cartografia
- Tom IV: Estudis econòmics integrats per un
estudi econòmic i financer i l’informe de
sostenibilitat econòmica
- Tom V: Estudi Ambiental Estratègic
- Tom VI: Resum no tècnic de l’Estudi
Ambiental Estratègic
- Tom VII: Memòria d’impacte normatiu
abreviada
- Tom VIII: Memòria d’impacte de gènere

MODIFICACIONS (segons correspongui):
Consulta interadministrativa (si s’observen discrepàncies entre Pla i Informes)
Informació pública (si es realitzen modificacions substancials)
TEXT FINAL DEL PLA:
Informe favorable de la Comissió de Coordinació de Política Territorial (1 mes)
APROVACIÓ DEFINITIVA:
Ple del Consell Insular de Menorca
2. L’INFORME D’IMPACTE DE GÈNERE
2.1. Definició
Segons la Guia d’aplicació pràctica per a l’elaboració d’Informes d’Impacte de Gènere de les
disposicions normatives que elabora el Govern, d’acord amb la Llei 30/2003, Institut de la
Dona (Ministeri de Treball i Assumptes Socials) de 2007, els Informes d’Impacte de Gènere:
•
•

Són una eina que ha estat concebuda per promoure la integració dels objectius de
les polítiques d’igualtat d’oportunitats i la perspectiva de gènere en tota la legislació.
El seu objectiu està relacionat amb la generació de la informació i anàlisi necessari
per aconseguir que es treballi a favor de la igualtat d’oportunitats entre dones i
homes, des de les diferents iniciatives legislatives, i evitar conseqüències negatives o
contràries als objectius de les polítiques d’igualtat d’oportunitats, derivades de
l’aplicació de les normes.
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•
•

Persegueix, com a resultat, processos de presa de decisions que comptin amb un
major nivell d’informació sobre la realitat social, des d’una perspectiva de gènere,
facilitant, d’aquesta forma, el treball dels poders públics a favor de la igualtat.
Col·loquen a la ciutadania en el centre de l’escenari d’aplicació de les disposicions
normatives i incrementen el nivell d’eficàcia de les normes, en tenir en compte
aspectes rellevants de la vida d’homes i dones, i, a la vegada, contribueixen a la
consecució dels objectius, en matèria d’igualtat d’oportunitats, de les polítiques
públiques.
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Respecte a la incorporació de la perspectiva de gènere en l’elaboració i implementació de
nova legislació resulta imprescindible unir dos tipus de coneixements: sobre matèria de
gènere i polítiques d’igualtat, per una banda, i sobre el fons de la matèria que s’està
regulant, per l’altra. La fórmula més eficaç per aconseguir-ho serà, probablement, la
incorporació de l’experiència i coneixements, en matèria d’igualtat d’oportunitats i
perspectiva de gènere, als equips de redacció de les propostes normatives, integrant en
aquests equips persones expertes en igualtat d’oportunitats, o bé sol·licitant la col·laboració
d’experts externs. No obstant, a mig-llarg termini l’objectiu ha de ser incorporar els
conceptes bàsics, en matèria d’igualtat, als coneixements i competències dels equips
responsables de la redacció dels projectes normatius.
2.2. Marc legislatiu
No existeix en l’actualitat una normativa vinculant per a l’avaluació de gènere en l’àmbit d’un
Pla Director Sectorial. A nivell estatal, el contingut de l’Informe d’Impacte de Gènere queda
definit amb més o menys concreció pel Reial Decret 31/2017, de 27 d’octubre, pel que es
regula la Memòria de l’Anàlisi d’Impacte Normatiu. Anteriorment la Llei 30/2003 havia
introduït la necessitat de realitzar aquestes avaluacions, entre d’altres determinacions, i en
l’àmbit autonòmic la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes es materialitzen
aquests esforços.
«...Se establecen cuatro disposiciones finales: la primera, de modificación puntual de
la Lei 5/2000, de 20 de abril, por la que se regula el Instituto Balear de la Mujer; la
segunda supone una habilitación normativa al Consejo de Gobierno y a los consejos
insulares, en sus respectivos àmbitos, para el desarrollo y la aplicación de esta ley; la
tercera establece para el Gobierno un plazo máximo de dos años para la aprobación
de las directrices relativas al informe de evaluación de impacto de género; y l'última
determina la entrada en vigor de esta misma ley.»
Més endavant es concreta la funció i característiques dels Informes:
« Artículo 5. Perspectiva de género y evaluación del impacto de género.
1. La perspectiva de género se incorporará en todas las políticas de los poderes
públicos de las Illes Balears.
2. A los efectos de esta ley, se entiende por perspectiva de género la toma en
consideración de las diferencias entre mujeres y hombres en un ámbito o una
actividad para el análisis, la planificación, el diseño y la ejecución de políticas,
teniendo en cuenta la manera en que las diversas actuaciones, situaciones y
necesidades afectan a las mujeres.
3. En el procedimiento de elaboración de las leyes y de las disposiciones de carácter
general dictadas, en el marco de sus competencias, por las administraciones públicas
de las Illes Balears se incorporará un informe de evaluación de impacto de género,
que tendrá por objeto, como mínimo, la estimación del impacto potencial del proyecto
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normativo en la situación de las mujeres y de los hombres como colectivo, así com el
análisis de las repercusiones positivas o adversas, en materia de igualdad, de la
actividad proyectada.
4. De conformidad con el informe de evaluación de impacto de género, el proyecto
normativo debe respetar la igualdad de sexos mediante la reducción o eliminación de
las desigualdades detectadas e incluir las medidas dirigidas a neutralizar su posible
impacto negativo en la situación de las mujeres i los hombres considerados como
colectivo.
5. La Administración de la comunidad autónoma de les Illes Balears, a propuesta del
Instituto Balear de la Mujer, aprobará las directrices en las que se establezcan las
pautas que se deban seguir para llevar a cabo el informe de evaluación de impacto de
género.»
Per una altra banda, segons el II Pla Estratègic d’Igualtat 2016-2019 de l’Institut Balear de la
Dona (IBDona), es poden trobar objectius, mesures i accions que influeixen en l’ordenació
insular i la seva gestió:
EIX I
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Objectiu 1.3. Integrar la perspectiva de gènere a la normativa i gestió dels recursos humans.
Mesura 1.3.2. Actuacions de control per assegurar que la normativa de funció pública
inclogui la perspectiva de gènere.
Acció 1.3.2.1. Incloure a la Comissió Tècnica de Seguiment del Pla d’Igualtat com a òrgan
destinatari en el tràmit d’audiència de les normes que se transmeten en matèria de funció
pública.
EIX III
Objectiu 3.1. Fomentar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral
Mesura 3.1.1. Actuacions de foment i millora del teletreball, dels permisos de conciliació i de
la formació en línia en horari laboral.
Acció 3.1.1.4. Aprovar un nou acord de conciliació que incorpori les novetats en aqusta
matèria prevista per la normativa estatal, la nova Llei d’Igualtat de la CAIB i altres propostes
de la Comissió Tècnica de Seguiment del Pla.
Acció 3.1.1.9. Desenvolupar reglamentàriament l’aplicació del permís per cuidat de fill o filla
afectat per càncer o malaltia greu, tal com preveu l’article 49 de l’EBEP.
2.3. Textos guia
Per a l’elaboració del present informe d’avaluació es treballa principalment, però no
exclusivament, amb:
• Manuals de recomanacions redactats per la ONU i Unió Europea.
• Recomanacions incloses en el II Pla per a la Igualtat entre dones i homes a
l’Administració General de l’Estat i en els seus organismes públics 2016-2019.
• La Guia d’aplicació pràctica per a l’elaboració d’Informes d’Impacte de Gènere de les
disposicions normatives que elabori el Govern d’acord a la Llei 30/2003. Institut de la
Dona (Ministeri de Treball i Assumptes Socials) de 2007.
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•

•

Recomanacions incloses a les memòries, plans i guies redactades per l’Institut
Balear de la Dona (IV Pla estratègic d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes
2015-2020 de les Illes Balear, II Pla Estratègic d’Igualtat 2016-2019 de l’Institut
Balear de la Dona, guies de llenguatge no sexista...).
Recursos externs a l’àmbit d’estudi: guies i manuals redactats en altres comunitats
autònomes i que poden orientar l’elaboració de les anàlisis amb perspectiva de
gènere, d’indicadors de seguiment o del mateix informe d’impacte.

2.4. Metodologia
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La transversalitat de la perspectiva de gènere no pretén crear noves eines que afegir a les
de planejament urbanístic, sinó fer visible el paper que el gènere té en aquestes i en els
territoris objecte de transformació. Només d’aquesta manera, i sota la premissa de la igualtat
(d’accés als recursos, d’autonomia, d’accés i gaudi de l’espai públic i privat...), es poden
arribar a proposar noves directrius de disseny o desenvolupar determinacions de
planejament més pertinents. L’anàlisi pren com a referent metodologies específiques
desenvolupades en el cas de vulnerabilitat socioeconòmica, racial, funcional i
d’accessibilitat, etc.
La metodologia proposada continua en la línia ideològica de les metodologies de gender
mainstreaming, aplicades tant en el territori espanyol com en diferents casos d’èxit a Europa,
incorporant directrius a nivell europeu i estatal en la matèria, així com les conclusions
aconseguides per les Nacions Unides en les Conferències Mundials de la Dona que venen
treballant amb el territori des de mitjans dels noranta. Així mateix, incorporen perspectives
de disseny inclusiu que doten d’eines especialment útils per a la gestió d’informació
complexa, situacions de diversitat i desigualtat.
El contingut normatiu examinat del PDS se centra en el text de la Normativa i els Plànols, tot
i que es recolza en la Memòria i altres documents de diagnòstic.
Definició d’objectius
La definició d’objectius per cada línia estratègica del Pla respon a l’adaptació dels principis
generals transversals a les competències pròpies de l’instrument de planejament en el seu
context. D’aquesta manera és possible avaluar el grau de resposta de la proposta als espais
buits de gènere amb un major grau de precisió.
Cal recordar, no obstant, que els objectius no persegueixen una bateria de mesures que es
proposin alternativament sinó ser una fita que orienti i complementi les mesures que es
puguin prendre en el pla.
Avaluació de resposta
La guia governamental de l’Institut de la Dona proposa un seguit de definicions de cara als
diferents tipus d’impacte que una proposta normativa pot tenir:
1. Impacte negatiu de gènere
Es tracta de normes que, en el desenvolupament de les seves mesures, empren conceptes,
rols i estereotips de gènere que forcen les desigualtats. Els resultats d’aquestes normes no
només estan basades en la diferent posició social de les dones i homes, sinó que
aprofundeixen i incrementen aquestes diferents posicions. Produeix resultats que
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contradiuen els objectius de les polítiques de desigualtat d’oportunitats. Els rols i les
relacions de gènere no són afectades pel desenvolupament de la norma.
2. Impacte neutre de gènere
Són disposicions normatives que no incorporen la perspectiva de gènere. Les situacions de
desigualtat no milloren ni empitjoren després de la seva aplicació. Es tracta de normes que
no contribueixen al desenvolupament de la igualtat d’oportunitats i que, encara que no
empitjorin la situació, no compleixen amb el compromís de contribuir al desenvolupament de
la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Així doncs, es tracta d’un grau de valoració
amb connotacions negatives. Aquesta valoració només s’admet com a positiva en aquelles
situacions en les que les posicions de partida estan equilibrades i són equitatives i justes per
dones i homes. Les desigualtats de gènere es reforcen a través de l’aplicació de la norma. I
es considera que el gènere no és rellevant per al desenvolupament i aplicació de la mateixa.
3. Impacte sensible al gènere
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L’enfoc de gènere està present en el desenvolupament de la norma.
En ella s’aborden els rols i les relacions de gènere en la mesura necessària per facilitar una
correcta aplicació de la norma. Es tracta de normes que no produeixen grans canvis en la
situació de partida, però que inclouen elements correctors relatius a canvis d’actitud i
mentalitats que faciliten l’inici d’un canvi a favor de la igualtat d’oportunitats entre dones i
homes, en relació amb les mesures i continguts de la pròpia norma.
4. Impacte positiu de gènere
La perspectiva de gènere és un dels elements fonamentals de la norma.
Es tracta de normes que modifiquen els rols i estereotips de gènere i intervenen sobre les
causes que dificulten un equilibrat accés als recursos, per part de dones i homes, en relació
amb la seva finalitat, objecte i àmbit d’aplicació. Conté mesures i persegueix resultats que
facilitaran un millor impacte d’altres disposicions normatives en l’àmbit d’aplicació.
5. Impacte transformador de gènere
La perspectiva de gènere és l’eix central de la norma, que té com a finalitat promoure la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
Són normes que tenen com a finalitat principal una transformació en les relacions de gènere
i les desigualtats socials entre dones i homes. Desenvolupen els objectius de les polítiques
d’igualtat d’oportunitats que persegueixen una redistribució equitativa del poder i un accés
equilibrat als recursos, per part de dones i homes. Són normes que recolzen l’apoderament
de les dones, la seva major participació social i política i la seva presència en els processos
de presa de decisions.
Aquestes definicions s’operativitzen de cara a l’avaluació del Pla examinat definint diferents
graus de resposta, i contemplant no obstant la possibilitat que aquests graus variïn i les
valoracions resultin positives o negatives per diferents eixos temàtics del Pla. També es
contempla la possibilitat de què existeixin discrepàncies entre el nivell enunciatiu de principis
i l’impacte de l’ordenació per a les dones i altres col·lectius. Per això mateix, es valora de la
següent manera:
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1. Valoració positiva
Es menciona explícitament el principi d’igualtat de gènere entre els que regeixen les
estratègies urbanes, es realitza una anàlisi basada en dades desagregades dels eixos
temàtics pertinents i es realitza una ordenació i es prenen mesures que resulten positives
per a les dones o contribueixen a diluir els rols de gènere.
2. Valoració sensible
No es menciona de forma explícita el principi d’igualtat de gènere, però es consideren les
dades necessàries per donar resposta a les necessitats d’homes i dones, joves, gent gran,
famílies, persones dependents, etc. pel disseny de les estratègies en els diferents eixos
temàtics i aquestes tenen un impacte positiu o contribueixen a deconstruir els rols de
gènere.
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3. Valoració neutra
No se consideren dades desagregades en l’anàlisi dels eixos temàtics, encara que les
estratègies definides resulten majoritàriament positives per a la igualtat de gènere.
4. Valoració negativa
No se consideren les dades desagregades, i les estratègies definides resulten negatives per
a la igualtat o reforcen els rols tradicionals de gènere.
3. VALORACIÓ DEL DOCUMENT
La valoració del contingut se centra en els següents apartats del text normatiu:
- Principis generals
- Objectius del Pla
- Prevenció i gestió de residus
- Tractament
- Gestió de residus específics
- Vinculacions municipals i avaluacions d’impacte ambiental
- Vigència, seguiment, avaluació i revisió
3.1. Text normatiu
3.1.1. Principis generals
A l’article 3 del text normatiu del PDS s’indiquen els següents principis generals:
1. La gestió dels residus s’ha de dur a terme sense posar en perill la salut humana i evitant
riscs per a l’aigua, l’aire, el sòl, la fauna o la flora, ni atemptar contra paisatges o llocs
d’especial interès legalment protegits.
2. La gestió dels residus ha d’estar regida pels principis de precaució i sostenibilitat en
l’àmbit de la protecció mediambiental, de proximitat, de la viabilitat tècnica i la protecció dels
recursos i del principi de qui contamina paga.
3. La gestió dels residus també s’ha de basar en el principi de jerarquia de residus, que
estableix que la prevenció ha de ser la prioritat principal en la gestió, seguida, per aquest
ordre, de la preparació per a la reutilització, el reciclatge i altres activitats de valorització,
inclosa l’energètica, i com a darrera opció l’eliminació.
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Aquesta jerarquia de residus ha de ser tinguda en compte tant per les administracions, en
qualsevol exercici de les competències en matèria de residus, com pels particulars.
La valoració de gènere dels principis del pla és considera neutra, ja que les estratègies
definides resulten majoritàriament positives per a la igualtat de gènere, no obstant, com a
millora es podria plantejar afegir el següent principi:
«4. En l’aplicació del Pla es garantirà l’accés als recursos econòmics i socials en condicions
d’igualtat, incrementant el grau d’implicació i representació de les dones en els equips de
treball.»
3.1.2. Objectius del Pla

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2019-2C21A282-C8C0-4438-AEA9-49AA4CD3993B 04/04/2019 7:52:42 Pag.:13/20
Consell Insular de Menorca-07999- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/cime/validardoc.aspx

Els objectius que persegueix el Pla consisteixen en:
1. Optimitzar l’impacte de la despesa pública en termes d’inversió i gestió de les
infraestructures de tractament de residus existents i de nova implantació.
2. Prevenir l’ocupació de sòl rústic en l’establiment de la xarxa d’infraestructures de
tractament de residus, prioritzant l’ús de zones urbanitzables.
3. Facilitar i potenciar l’establiment d’una xarxa d’instal·lacions que permetin potenciar la
preparació per a la reutilització i les recollides selectives optimitzant els impactes vinculats a
la recollida i tractament dels residus.
4. Limitar l’admissió de residus a l’abocador a aquells que han patit un tractament previ i no
són susceptibles d’altres mètodes de valorització en l’àmbit de Menorca.
5. Afavorir la recuperació energètica en la gestió dels residus i contemplar mesures
d’introducció d’energies renovables d’autoconsum a les plantes de tractament.
6. Produir compost de qualitat amb destinació a agricultura.
7. Limitar l’ús del material bioestabilitzat a la restauració d’abocadors i recuperació de
talussos.
8. Dotar a les infraestructures de tractament de residus d’un espai per a l’emmagatzematge
de residus que es puguin destinar a la preparació per a la reutilització.
9. Ordenar i protegir el medi ambient rural i urbà, el patrimoni cultural i el paisatge d’acord
amb el Conveni Europeu del Paisatge i el seu desplegament estratègic a l’illa de Menorca,
procurant la integració paisatgística i a tots els nivells dels equipaments i infraestructures per
a la prevenció i el tractament dels residus en el seu entorn.
A més dels objectius anteriorment citats, l’execució del Pla Director portarà implícit
l’assoliment dels objectius de gestió definits a l’article 4 del text normatiu que són:
a) Objectius de prevenció i de preparació per a la reutilització de residus
1. Abans de l’any 2020, reduir en un 10% la generació de residus respecte a l’any 2010. El
2025, la reducció ha de ser del 15% respecte al valor del 2010.
2. Abans de l’any 2025 assolir un objectiu del 3% de preparació per a la reutilització del total
de residus domèstics gestionats. Aquest percentatge s’haurà d’assolir igualment pels residus
d’origen comercial i els residus d’origen industrial, no perillosos.
3. Fomentar la reducció del malbaratament alimentari en els grans productors i en l’àmbit
domèstic.
4. Prevenir la presència de residus en el medi natural.
5. Millorar el coneixement de la ciutadania i activitats econòmiques sobre hàbits de consum
responsables que afavoreixin la prevenció de residus i la seva correcta segregació.
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b) Objectius per millorar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva de residus
1. Incrementar la recollida selectiva bruta dels residus municipals, assolint el 2020 un nivell
mínim del 50% respecte als residus generats, percentatge que a partir del 2020 haurà
d’incrementar a raó de 2 punts percentuals anuals.
2. Incrementar la recollida selectiva bruta de la matèria orgànica, assolint el 2020 un nivell
mínim del 30% respecte a la matèria orgànica generada, percentatge que a partir del 2020
ha d’incrementar a raó de 3 punts percentuals anuals.
3. Incrementar la qualitat de la recollida selectiva de la matèria orgànica, assolint l’any 2020
un nivell d’impropis inferior al 5% en pes.
4. Incrementar la recollida selectiva bruta de la fracció envasos lleugers, assolint el 2020 un
nivell mínim del 35% respecte als residus d’envasos lleugers generats, percentatge que a
partir del 2020 ha d’incrementar a raó de 2 punts percentuals anuals.
5. Incrementar la recollida selectiva bruta de la fracció paper i cartó, assolint el 2020 un nivell
mínim del 55% respecte al residu de paper i cartó generat, percentatge que a partir del 2020
ha d’incrementar a raó d’1 punt percentual anual.
6. Incrementar la recollida selectiva bruta de la fracció vidre, assolint el 2020 un nivell mínim
del 80% respecte al residu de vidre generat, percentatge que a partir del 2020 ha
d’incrementar a raó d’1 punt percentual anual.
7. Incrementar la recollida separada de residus d’aparells elèctrics i electrònics a fi i efecte
d’assolir els objectius mínims anuals de recollida d’aquests residus fixats pel Ministeri
competent.
8. Millorar els ratis de recollida d’altres fraccions: roba, oli vegetal, residus voluminosos,
restes vegetal, residus de construcció i demolició, pneumàtics fora d’ús i residus perillosos
en petites quantitats.
c) Objectius d’eficiència a través de la gestió consorciada
1. Avançar cap a recollides supramunicipals de residus.
2. Impulsar l’ús d’instruments de fiscalitat ambiental de manera consorciada per a contribuir
a la millora de la prevenció i gestió dels residus i l’ús eficient dels recursos.
3. Analitzar i difondre la informació dels resultats de gestió tant locals com insulars.
4. Fer transparents els costos de les recollides i el tractament de residus a escala insular.
d) Objectius per incrementar la valorització en el tractament final dels residus
1. El 2025, la quantitat màxima de residus destinats a abocador no podrà superar el 20% del
total de residus no perillosos generats el mateix any.
2. Planificar l’ús del compost, el bioestabilitzat i altres productes de naturalesa orgànica que
es generin al centre de tractament de residus de Milà.
3. Implementar les mesures necessàries per fer viable la prohibició d’aplicació directa de
fangs de depuradores d’aigües residuals urbanes a sòls agrícoles, sense previ tractament.
4. Impulsar i consolidar un model de gestió de residus de fems i purins orientat a la
minimització del risc de contaminació per nitrats dels aqüífers de Menorca.
5. El 2020, arribar al 70% del seu pes la preparació per a la reutilització, el reciclatge i la
valorització dels residus no perillosos de la construcció i demolició, amb exclusió del material
en estat natural definit a la categoria 170504 de la llista de residus.
La valoració de gènere dels objectius del pla és considera neutra, ja que les estratègies
definides resulten majoritàriament positives per a la igualtat de gènere.
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No obstant l’anterior, a continuació es plantegen alguns exemples d’objectius específics de
gènere que es podrien incorporar:
1. Garantir les actuacions del Pla en condicions d’igualtat, independentment del lloc de
naixement, raça, sexe, edat, religió, o qualsevol altra condició o circumstància personal o
social.
2. Implementar la perspectiva de gènere de forma transversal en totes les fases de
diagnòstic, elaboració, implementació i seguiment del Pla.
3. Facilitar la conciliació del treball i de la vida personal i familiar de les dones i dels homes, i
fomentar la corresponsabilitat en les tasques domèstiques, i en l’atenció a la família.
4. Promoure la participació infantil, afavorint entorns mediambientals i socials apropiats que
permetin el desenvolupament adequat de les seves capacitats, defensant el dret al joc, a
l’oci i al temps lliure en igualtat d’oportunitats i en entorns segurs, amb la finalitat d’afavorir
un desenvolupament sostenible.
3.1.3. Prevenció i gestió de residus
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A l’article 8 del text normatiu del Pla s’estableixen les mesures de prevenció i preparació per
a la reutilització que promou el pla mitjançant les següents actuacions:
a) Impuls del compostatge domèstic i comunitari.
b) Implantació de circuits d’aprofitament d’aliments a centres educatius, mercats i
supermercats, restaurants, hotels, centres hospitalaris i altres centres o entitats amb
excedent d’aliments.
c) Reducció de les restes vegetals per mitjà de l'ús com a mulching in situ.
d) Promoció de la substitució de bosses d'un sòl ús per elements reutilitzables.
e) Foment de la reducció d'envasos i introducció d'embolcalls reutilitzables als centres
educatius.
f) Realització de campanya de promoció del consum d'aigua de cisterna a les llars.
g) Foment de la reutilització de roba.
h) Promoció de la reparació de béns i productes.
i) Promoció accions de prevenció de residus en els centres educatius.
j) Promoció del consum immaterial i la substitució de productes per serveis.
k) Ambientalització de l'administració i compra pública ambientalment correcta.
l) Impuls de l'ambientalització de festes i esdeveniments públics.
ll) Creació de concursos sobre accions de prevenció de residus domèstics.
m) Elaboració d'una guia digital sobre establiments on es venguin articles de segona mà o
disposin d'articles de lloguer.
n) Suport a les associacions i entitats sense ànim de lucre dedicades al rescat, reparació,
restauració i venda d'articles i estris usats.
o) Incentivar i promoure activitats de I+D+I per a la investigació de productes d'ús quotidià
més nets.
p) Promoció de la disminució de la quantitat de materials continguts en els productes i
promoure l'ús de matèries primeres reciclades.
q) Promoció de la utilització d'embalatges terciaris reutilitzables enfront dels d'un sol ús.
La valoració de gènere de les actuacions de prevenció que conté el pla es considera neutra,
ja que resulten majoritàriament positives per a la igualtat de gènere, tot i no considerar-se
dades desagregades entre homes i dones.
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3.1.4. Tractament
D’acord amb el títol III del text normatiu del Pla sobre tractament:
CAPÍTOL I: INCREMENT DE LA VALORITZACIÓ
Article 16. Actuacions per incrementar la valorització
1. D’acord amb la línia estratègica 4 del pla de prevenció i gestió, les administracions de
Menorca, en l’àmbit de les seves competències, duran a terme les següents actuacions:
a) Cerca d'estratègies per a l'increment de l'aprofitament en el territori insular del
Combustible Sòlid recuperat dels Residus (CSR) que es produeixi al centre de tractament de
residus de Milà.
b) Elaboració de pla d'usos del compost i bioestabilitzat generat a les plantes de tractament
de residus de Milà.
c) Elaboració de pla de gestió de residus de fems i purins.
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CAPÍTOL II: INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT
Article 17. Instal·lacions de tractament
1. El Consorci de Residus i Energia de Menorca, en l’àmbit de les seves competències,
gestionarà el servei de tractament dels residus mitjançant les següents infraestructures:
a) Planta de tractament mecànic-biològic, situada a l’Àrea de gestió de residus des Milà
grafiada en el mapa 9 de l’annex 1 de cartografia. A l’annex 3 es descriuen les actuacions
que s’han d’executar en aquesta instal·lació.
b) Forn incinerador d’animals morts i materials específics de risc, situada a l’Àrea de gestió
de residus des Milà grafiada en el mapa 9 de l’annex 1 de cartografia. A l’annex 4 es
descriuen les actuacions que s’han d’executar en aquesta instal·lació.
c) Planta de digestió anaeròbia de residus orgànics biodegradables, situada a l’Àrea de
gestió de residus des Milà grafiada en el mapa 9 de l’annex 1 de cartografia. A l’annex 5 es
descriuen les actuacions que s’han d’executar en aquesta instal·lació.
d) Planta de tractament de residus voluminosos. En el mapa 8 de l’annex 1 de cartografia es
grafia la seva ubicació. A l’annex 6 es descriuen les actuacions que s’han d’executar en
aquesta instal·lació.
2. Les empreses privades gestionaran, entre d’altres, les plantes de tractament de residus
de construcció i demolició. Les seves ubicacions es grafien en els mapes del 10 al 12 de
l’annex 1 de cartografia.
Les plantes de tractament de residus de construcció i demolició podran ampliar la seva
superfície autoritzada un màxim d’un 20%, sempre i quan l’ampliació justifiqui una millora del
procés de tractament i/o l’increment del rendiment de la planta.
3. Les infraestructures no grafiades a la present norma s’hauran d’ubicar en sòl urbanitzable
d’ús industrial, prèvia obtenció dels corresponents permisos.
Article 18. Tractament finalista
1. Tots els residus han de ser sotmesos a un tractament previ abans de ser eliminats
mitjançant dipòsit en abocador.
2. El Consorci de Residus i Energia de Menorca, en l’àmbit de les seves competències,
gestionarà les següents instal·lacions de tractament finalista:
a) Abocador de Milà I, situada a l’Àrea de gestió de residus des Milà grafiada en el mapa 9
de l’annex 1 de cartografia. A l’annex 7 es descriuen les actuacions que s’han d’executar en
aquesta instal·lació.
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b) Abocador de Milà II, situada a l’Àrea de gestió de residus des Milà grafiada en el mapa 9
de l’annex 1 de cartografia. A l’annex 8 es descriuen les actuacions que s’han d’executar en
aquesta instal·lació.
c) Ampliació de l’abocador de Milà II, situada a l’Àrea de gestió de residus des Milà grafiada
en el mapa 9 de l’annex 1 de cartografia. A l’annex 9 es descriuen les actuacions que s’han
d’executar en aquesta instal·lació.
La valoració de gènere del títol de tractament es considera neutra, ja que resulten
majoritàriament positives per a la igualtat de gènere, tot i no considerar-se dades
desagregades entre homes i dones.
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3.1.5. Gestió de residus específics
El títol IV de gestió de residus específics conté un capítol per cadascun dels següents
residus:
- Restes vegetals
- Residus voluminosos
- Residus d’aparells elèctrics i electrònics
- Residus de construcció i demolició
- Oli vegetal usat
- Roba
- Pneumàtics fora d’ús
- Llots de depuradora
- Plàstics agrícoles
- Residus d’origen animal
- Rebuig de plantes de tractament
- Residus perillosos d’origen domèstic
- Subproductes
Revisat el seu contingut d’aquest títol se’n fa una valoració de gènere neutra, ja que els
apartats resulten majoritàriament positius per a la igualtat de gènere, tot i no considerar-se
dades desagregades entre homes i dones.
3.1.6. Vinculacions municipals i avaluacions d’impacte ambiental
El títol V del text normatiu del Pla conté les següents vinculacions municipals i avaluacions
d’impacte ambiental:
TÍTOL V: VINCULACIONS MUNICIPALS I AVALUACIONS D’IMPACTE AMBIENTAL
CAPÍTOL I: VINCULACIONS MUNICIPALS
Article 45. Vinculacions als plans urbanístics
1. Totes les zones d’ubicació d’instal·lacions i la resta de determinacions previstes en aquest
Pla són vinculants per als plans urbanístics, regulats a la legislació vigent en aquesta
matèria, per sobrepassar l’interès estrictament municipal.
2. Els ajuntaments adaptaran els seus plans urbanístics en un període de temps no superior
a un any des de l’entrada en vigor de la present norma, podent materialitzar les seves
previsions des del mateix moment de la seva entrada en vigor.
3. Si l’adaptació no es produeix dins d’aquest termini, el Consell Insular de Menorca podrà
subrogar les competències municipals per a fer la redacció i la tramitació.
4. El Consell Insular de Menorca acordarà la suspensió de la vigència dels plans dels
municipis afectats pel present Pla on es jutgi necessari, d’acord amb el procediment

17

Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de Menorca 2019-2025
Memòria d’impacte de gènere

establert a l’article 51 de la Llei del Sòl i normes concordants, prèvia audiència dels
Ajuntaments afectats, i indicar normes subsidiàries per a classificar els terrenys de
conformitat amb l’ordenació predeterminada per la present norma.
5. La suspensió prevista a l’apartat anterior no serà d’aplicació en aquelles instal·lacions i
serveis que estiguin detallades, concretades i programades les seves obres en el present
Pla.
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Article 46. Declaració d’utilitat pública, interès general i llicència d’obres i explotació
1. Totes les obres, instal·lacions i serveis previstos de forma concreta en el present Pla duen
implícita la declaració d’utilitat pública a efectes d’expropiació forçosa dels terrenys
necessaris per a la seva materialització.
2. Les obres, instal·lacions i activitats previstes al present Pla Director Sectorial no
necessitaran sol·licitar la condició d’interès general en execució del que disposa l’article 24
de la Llei de Sòl Rústic.
3. Les plantes previstes en el present pla de les quals no s’hagin descrit en aquesta norma
les actuacions a desenvolupar, hauran de tramitar la declaració d’interès general de manera
ordinària.
4. Les obres, instal·lacions i activitats programades en aquest Pla tindran la consideració
excepcional establerta a l’article 2.6 a) de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina
urbanística.
CAPÍTOL II: AVALUACIONS D’IMPACTE AMBIENTAL I AUTORITZACIÓ AMBIENTAL
INTEGRADA
Article 47. Avaluacions d’impacte ambiental
1. Els projectes de les obres i instal·lacions definides al present Pla que estiguin sotmeses a
la normativa sobre avaluacions d’impacte ambiental de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, hauran d’incloure una memòria resum ambiental del projecte.
Article 48. Autorització ambiental integrada
1. Les instal·lacions subjectes a autorització ambiental integrada hauran d’aplicar el previst a
la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, i la seva
normativa de desplegament.
Revisat el seu contingut se’n fa una valoració de gènere neutra, ja que els apartats resulten
majoritàriament positius per a la igualtat de gènere, tot i no considerar-se dades
desagregades entre homes i dones.
3.1.7. Vigència, seguiment, avaluació i revisió
A l’article 49 del text normatiu del Pla s’indiquen els següents indicadors de seguiment dels
resultats del Pla:
a) Indicadors de la línia estratègica 1 del pla de prevenció i gestió de residus:
- Generació per càpita de residus (Kg/hab·dia)
- Residus reutilitzats versus total de residus municipals recollits (%)
- Malbaratament alimentari (t/any)
- Quantitat de residus recollits del medi natural (t/any)
- Campanyes orientades a la prevenció i correcta segregació dels residus (Nombre de
campanyes/any)
b) Indicadors de la línia estratègica 2 del pla de prevenció i gestió de residus:
- Recollida selectiva bruta (% en pes respecte al total recollit).
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- Recollida selectiva bruta de la FORM (% en pes respecte al total generat segons bossa
tipus).
- Qualitat de la FORM recollida (% en pes d’impropis respecte el recollit).
- Recollida selectiva bruta d’envasos lleugers (% en pes respecte al total generat segons
bossa tipus).
- Recollida selectiva bruta de paper-cartó (% en pes respecte al total generat segons bossa
tipus).
- Recollida selectiva bruta de vidre (% en pes respecte al total generat segons bossa tipus).
- Recollida selectiva de RAEEs (% en pes respecte al total generat segons bossa tipus).
- Recollida selectiva d’altres fraccions: tèxtil, oli vegetal, residus voluminosos, fracció
vegetal, runes, pneumàtics fora d’ús, residus perillosos en petites quantitats (% en pes
respecte al total generat segons bossa tipus).
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c) Indicadors de la línia estratègica 3 del pla de prevenció i gestió de residus:
- Nombre de serveis de recollida supramunicipal (Número/any).
- Aprovació d’instruments de fiscalitat ambiental de manera consorciada entre els municipis
de Menorca (Nombre d’ordenances/any).
- Accions d’informació dels resultats de gestió (Accions/any).
d) Indicadors de la línia estratègica 4 del pla de prevenció i gestió de residus:
- Percentatge de residus destinats a abocador (t abocador / t totals recollides).
- Grau d’utilització de compost i bioestabilitzat (t compost i bioestabilitzat utilitzat/ t compost i
bioestabilitzat generats).
- Percentatge de residus de fems i purins tractats (t de residus de fems i purins tractats/ t de
residus de fems i purins generats).
Revisat el seu contingut se’n fa una valoració de gènere neutra, ja que els apartats resulten
majoritàriament positius per a la igualtat de gènere, tot i no considerar-se dades
desagregades entre homes i dones.
3.2. Conclusions
Com a conclusió es desprèn que el text normatiu del Pla Director Sectorial de
Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de Menorca resulta positiu per a la
igualtat de gènere, des del moment en què no empitjora la situació actual. A més, es
considera que el gènere no és rellevant per al desenvolupament i aplicació de la
norma.
Per l’anterior, la valoració de l’impacte de gènere és NEUTRA.
Com a recomanació, esmentar que la inclusió de les recomanacions de gènere
indicades als apartats 3.1.1 i 3.1.2 podria millorar l’impacte de gènere del Pla, que
passaria de ser NEUTRA a SENSIBLE.
4. LLENGUATGE INCLUSIU
La utilització d’un llenguatge no sexista es troba en el marc de les polítiques portades a
terme per les administracions i de la voluntat de fer transversal la perspectiva de gènere en
l’àmbit públic, com es va acordar a la Conferencia de Mujeres de Beijing el 1995. La hipòtesi
sobre la que es treballa té un doble caràcter científic-polític, en el què per una banda se
situa la línia amb els estudis que constaten la vinculació de la cosmovisió cultural amb les
estructures gramaticals i vocabulari i per una altra utilitza la hipòtesi de què la prescripció
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d’un canvi en l’ús del llenguatge pot modificar aquestes estructures i els rols i dinàmiques
socials.
Com a referència normativa internacional sobre ús no sexista del llenguatge es pot comptar
amb una llarga trajectòria i compromís des de les Nacions Unides (Declaració de Pekín
1996), UNESCO (particularment Recomanacions per a un ús no sexista del llenguatge,
Servei de Llengües i Documents el 1991 i 1993; i l’Informe del Director General sobre la
revisió de tots els textos fonamentals per vetllar per la utilització de fórmules i termes de
gènere neutre. París, 1993), i marc normatiu europeu.
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En el nostre país l’article 14 de la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes insta a l’ús de llenguatge no sexista, així com a un tractament igualitari en els
continguts i imatges que utilitzin en el desenvolupament de les seves polítiques. Per això el
govern espanyol ha elaborat el document Guías para el uso no sexista del Lenguaje, on es
reforça el paper del llenguatge en la configuració de l’imaginari col·lectiu i es realitza una
compilació estatal de diverses guies acadèmiques, administratives i d’altres àmbits de la
pràctica professional.
En aquesta es referencia les guies elaborades per l’Institut Balear de la Dona (IBDona) pel
llenguatge no sexista: Per una banda, trobam el document «Llenguatge per la igualtat. Guia
general», amb els següents objectius:
La Guia té com a finalitat fer patent l’ús sexista que es fa del llenguatge en els diversos
àmbits de la societat i ofereix un seguit de recomanacions per evitar-ho i adoptar una actitud
per millorar la manera d’expressar-nos sense discriminar, fent visibles les diferents
aportacions de les dones a la nostra societat i entre tots i totes aconseguir una societat més
justa i igualitària.
Per altra banda, la guia estatal resumeix el seu contingut i objectius com:
L’objectiu d’aquesta publicació és evitar l’ambigüitat de determinats missatges i donar
visibilitat a la presència de les dones en el discurs administratiu sense alterar les normes
gramaticals. Així mateix, cerca familiaritzar al personal de l’Administració amb les estratègies
no sexistes de les que disposa el català, a més de sensibilitzar sobre els canvis que demana
la societat actual.
Per a la redacció del Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No
Perillosos de Menorca s’han aplicat les premisses del llenguatge no inclusiu.
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