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1

INTRODUCCIÓ

Els residus, a causa dels impactes negatius que poden ocasionar sobre el medi ambient i
la salut de les persones, resulten un element prioritari a incloure en les planificacions a
diferents nivells territorials. L’objectiu dels plans directors sectorials de residus és
disposar d’un instrument d’ordenació territorial que prevegi les instal·lacions i
equipaments necessaris per gestionar-los.
La previsió d’aquestes instal·lacions i equipaments ha d’anar lligada amb la finalitat
d’assolir uns objectius tan quantitatius com qualitatius en matèria de residus, això en
consonància amb la normativa estatal i amb les estratègies comunitàries en aquesta
matèria.
La normativa en matèria de residus ha evolucionat de manera notable en els últims anys.
S’han establert noves línies d’actuació basades en la prevenció de residus i el foment de
l’economia circular, que permeten obtenir nous recursos a integrar de nou en els
processos productius i contribuir a l’ús eficient dels residus.
Avui en dia els instruments de planificació en matèria de residus no perillosos que disposa
l’illa de Mallorca són el Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de ConstruccióDemolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca (PDSGRCDVPM),
aprovat al 2002, i el Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de l’illa de
Mallorca (PDSGRUM), darrera revisió apropada al 2006. Aquests dos plans directors
sectorials de residus han conviscut durant més de deu anys i han establert el marc de
desenvolupament territorial i d’infraestructures dels residus no perillosos a Mallorca.
En l’actualitat s’inicia, mitjançant aquest document, la proposta del nou Pla Director
Sectorial de Residus No Perillosos de Mallorca (PDSRNPM). L’objectiu del PDSRNPM és
disposar d’un únic instrument d’ordenació territorial que permeti el desenvolupament de
les polítiques públiques, les activitats i les accions adreçades als residus no perillosos a
Mallorca.
L’evolució tecnològica i normativa dels darrers anys constitueix una oportunitat de millora
sobre la qual es basa la conveniència de redactar el nou PDSRNPM. Aquest pla té per
finalitat poder consolidar i reforçar tots els nous objectius derivats de les noves
normatives implantades en la matèria.
En aquesta memòria es presenten els aspectes referents a la situació actual de gestió de
residus de l’Illa de Mallorca a considerar per tal de donar suport tècnic al PDSRNPM. Així
és l’eina de suport per a la lectura i aplicació del Pla i s’entén com l’eina guia en la seva
redacció i aplicació.
En la present memòria es detalla el marc general d’aplicació del pla, detallant la normativa
europea, estatal, autonòmica i comunitària aplicable i l’àmbit territorial i temporal
d’aplicació del PDSRNPM així com el seu abast.
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Es detalla també la diagnosi de la situació actual de la gestió de residus a l’Illa de Mallorca
en base a la que s’han definit els objectius del Pla.
Per altra banda, també es troben detallats els aspectes relacionats amb els equipaments
de gestió de residus: les instal·lacions i la seva justificació, els estudis financers, la
priorització del seu desenvolupament i els escenaris.
Per últim, s’exposa el sistema d’indicadors ambientals i les mesures per a la minimització
dels impactes associats a les infraestructures.
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2

MARC GENERAL

2.1 COMPETÈNCIES DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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.
D’aquesta manera es diferencien els següents tipus de competències atribuïdes als
Consells Insulars:
•

Les competències que s’atribueixen mitjançant la legislació estatal.

•

Les competències que tenen reconegudes com a pròpies en l'article 70 la Llei
Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, que inclouen la potestat de dictar reglaments sobre aquestes matèries.
1. Urbanisme i habitabilitat.
2. Règim local.
3. Informació turística. Ordenació i promoció turística.
4. Serveis socials i assistència social. Desenvolupament comunitari i integració. Política de
protecció i atenció a persones dependents. Complements de la Seguretat Social no
contributiva. Voluntariat social. Polítiques d’atenció a les persones i als col·lectius en
situació de pobresa o necessitat social.
5. Inspecció tècnica de vehicles.
6. Patrimoni monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic, arqueològic i
paisatgístic en el seu àmbit territorial, i dipòsit legal de llibres.
7. Activitats classificades. Parcs aquàtics. Infraccions i sancions.
8. Tutela, acolliment i adopció de menors.
9. Esport i lleure. Foment i promoció de les activitats esportives i d’oci.
10. Transports terrestres.
11. Espectacles públics i activitats recreatives.
12. Agricultura, ramaderia i pesca. Qualitat, traçabilitat i condicions dels productes
agrícoles i ramaders i dels productes alimentaris que se’n deriven.
13. Ordenació del territori, incloent-hi el litoral. 16 BOIB Núm. 32 EXT. 01-03-2007
14. Artesania. Foment de la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les
empreses artesanes. Promoció de productes artesans. Creació de canals de
comercialització.
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15. Carreteres i camins.
16. Joventut. Disseny i aplicació de polítiques, plans i programes destinats a la joventut.
17. Caça. Regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics.
18. Cultura. Activitats artístiques i culturals. Foment i difusió de la creació i producció
teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d’arts combinades.
Promoció i animació sociocultural.
19. Museus i arxius i biblioteques de titularitat autonòmica, en el seu àmbit territorial.
Conservatoris de música, serveis de belles arts, hemeroteques i institucions similars,
d’àmbit insular.
20. Polítiques de gènere. Conciliació de la vida familiar i laboral. Dona.

•

Les competències que es transfereixen o deleguen per part de la Comunitat
Autònoma, detallades en l'article 71 Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Respecte a aquestes matèries,
els consells insulars només exerceixen la funció executiva i la gestió.
1. Monts i aprofitaments forestals, vies pecuàries i pastures.
2. Recursos i aprofitaments hidràulics, canals i regadius, règim general d’aigües. Aigües
minerals, termals i subterrànies.
3. Obres públiques.
4. Estadístiques d’interès insular.
5. Vigilància i protecció dels seus edificis i instal·lacions.
6. Fires insulars.
7. Sanitat.
8. Ensenyament.
9. Cooperatives i cambres.
10. Planificació i desenvolupament econòmics dins el territori de cadascuna de les illes,
d’acord amb les bases i amb l’ordenació general de l’economia de l’Estat i de la Comunitat
Autònoma.
11. Contractes i concessions administratives respecte de les matèries la gestió de les quals
els correspongui dins el seu territori.

•

Totes aquelles competències que dins l’àmbit territorial propi, corresponguin
d’acord amb les transferències o delegacions que a tal fi s’estableixin.

2.1.1 COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE PLANIFICACIÓ DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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.
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En l’article 1 s’exposa: D’acord amb l’article 391 de l’Estatut d’Autonomia, per aquesta llei
s’atribueixen als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera, amb
el caràcter de pròpies, i en el marc d’allò que disposa la legislació d’ordenació territorial,
les competències següents:
2. Les relatives a l’elaboració i l’aprovació dels instruments d’ordenació següents, en
l’àmbit insular corresponent:
a) Pla director sectorial de pedreres.
b) Pla director sectorial de residus sòlids no perillosos.
c) Pla director sectorial d’ordenació de l’oferta turística.
d) Pla director sectorial d’equipaments comercials.
e) Pla director sectorial de camps de golf.

2.2 JUSTIFICACIÓ DE LA REVISIÓ I UNIFICACIÓ DELS ACTUALS PLANS
DIRECTORS DE RESIDUS NO PERILLOSOS
Els instruments actuals són la Revisió del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels
Residus Urbans de l’illa de Mallorca, aprovada pel Ple del Consell Insular de Mallorca, dia
6 de febrer de 2006 (BOIB núm. 35, de dia 9 de març de 2006) i el Pla Director Sectorial
per a la Gestió dels Residus de Construcció-Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora
d’Ús de l’Illa de Mallorca, aprovat definitivament en el ple del Consell Insular de Mallorca
celebrat dia 29 de juliol de 2002 (BOIB núm. 141, de dia 23 de novembre de 2002).
L’evolució de la normativa europea i estatal en el marc de la gestió de residus no perillosos
estableix la necessitat d’adequar els instruments anteriors, quan es troben basats en una
legislació anterior, que s’adeqüin a les noves tecnologies i les noves oportunitats sorgides
al sector.
El nou PDSRNPM vol unificar els dos Plans Directors Sectorials anteriors, simplificant així
les eines de planejament. A més, aprofitar les sinèrgies i els recursos emprats en la
gestió de totes les tipologies de residus no perillosos.

1

En la reforma de l’Estatut d’Autonomia correspon a l’article 70
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2.3 DEFINICIONS, TERMINOLOGIA I ACRÒNIMS
A continuació es defineixen els conceptes bàsics i acrònims que apareixen al llarg de la
diagnosi2 així com les definicions dels diferents instruments de planificació vinculats a la
gestió dels residus no perillosos.

2.3.1 DEFINICIONS: INSTRUMENTS DE GESTIÓ I PLANIFICACIÓ ÀMBIT RESIDUS NO
PERILLOSOS
a) Pla director sectorial: El Pla director Sectorial de Residus No Perillosos de l'illa de
Mallorca (PDSRNPM) és l'instrument d’ordenació territorial que té per objecte
regular el planejament, la projecció, l’execució i la gestió dels sistemes generals
d’infraestructures, d’equipaments i de serveis necessaris per a la gestió dels residus
no perillosos.
Ha de ser elaborat i aprovat pel Consell Insulars (atribució de competències per la Llei
2/2001). Aquest pla s’ha d’ajustar a les determinacions de les directrius d’ordenació
territorial.
b) Pla especial: En desenvolupament de les previsions dels instruments d’ordenació
territorial es poden dictar plans especials en el termes previstos a l’article 45 de la
Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.
c) Pla de gestió estatal3: aquest pla contindrà l'estratègia general de la política de
residus, les orientacions i l'estructura a què s'hauran d'ajustar els plans autonòmics,
així com els objectius mínims a complir de prevenció, preparació per a la reutilització,
reciclatge, valorització i eliminació. La determinació dels esmentats objectius serà
coherent amb l'estratègia de reducció de gasos d'efecte hivernacle i els compromisos
internacionals assumits en matèria de canvi climàtic.
d) Pla de gestió autonòmic4: Les Comunitats Autònomes elaboraran els plans
autonòmics de gestió de residus, prèvia consulta a les Entitats Locals en el seu cas, de
conformitat amb aquesta Llei.
Els plans autonòmics de gestió contindran una anàlisi actualitzada de la situació de la
gestió de residus en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma, així com una
exposició de les mesures per facilitar la reutilització, el reciclatge, la valorització i
l'eliminació dels residus, establint objectius de prevenció, preparació per a la
reutilització, reciclatge, valorització i eliminació i l'estimació de la seva contribució a
la consecució dels objectius establerts en aquesta Llei, en les altres normes en
matèria de residus i en altres normes ambientals.

2

Les definicions s’han basat en el que s’estableix en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

3 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats
4 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats
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Els plans inclouran els elements que s'assenyalen a l'annex V de la Llei de Residus.
En l'elaboració dels plans i programes de gestió de residus es valoraran aquelles
mesures que incideixin de forma significativa en la reducció de les emissions de gasos
d'efecte hivernacle.
Els plans i programes de gestió de residus s'avaluaran i revisaran, almenys, cada sis
anys.

e) Programa de prevenció de residus5: Establirà els objectius de prevenció, de reducció
de la quantitat de residus generats i de reducció de la quantitat de substàncies
perilloses o contaminants, es descriuran les mesures de prevenció existents i
s'avaluarà la utilitat dels exemples de mesures que s'indiquen a l'annex IV de la llei
de residus estatal o altres mesures adequades. Aquestes mesures s'encaminaran a
aconseguir la reducció del pes dels residus produïts el 2020 en un 10% respecte als
generats 2010. La finalitat dels esmentats objectius i mesures serà trencar el vincle
entre el creixement econòmic i els impactes sobre la salut humana i el medi ambient
associats a la generació de residus.
Els programes de prevenció de residus podran aprovar-se de forma independent o
integrar-se als plans i programes sobre gestió de residus o altres d'ambientals. Quan
els programes de prevenció s'integrin a altres plans i programes, les mesures de
prevenció i el seu calendari d'aplicació s'hauran de distingir clarament.
Les administracions competents, a fi de controlar i avaluar els avanços en l'aplicació
de les mesures de prevenció, determinaran els instruments que permetin realitzar
avaluacions periòdiques dels progressos realitzats i podran fixar objectius i indicadors
qualitatius i quantitatius concrets.
L'avaluació dels programes de prevenció de residus es durà a terme com a mínim
cada sis anys, inclourà una anàlisi de l'eficàcia de les mesures adoptades i els seus
resultats hauran de ser accessibles al públic.

2.3.2 TERMINOLOGIA: ÀMBIT RESIDUS NO PERILLOSOS
a) «Codi LER (CL)»: Es correspon amb la classificació de residus segons el Catàleg
Europeu de Residus (CER o LER). La llista de residus perillosos s’indica amb un asterisc
i és un extracte del Catàleg Europeu de Residus, (Catàleg Europeu de Residus CER,
aprovat per la Decisió 2000/532/CE, de la Comissió, de 3 de maig, modificada per les
Decisions de la Comissió, Decisió 2001/118/CE, de 16 de gener, Decisió 2001/119/CE,
de 22 de gener, i per la Decisió del Consell Decisió 2001/573/CE, de 23 de juliol).
b) «Residu»: qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor se’n desfaci o tingui la
intenció o l’obligació de desfer-se’n.
5

Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats
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c) «Residus domèstics»: residus generats a les cases com a conseqüència de les
activitats domèstiques. També es consideren residus domèstics els similars als
anteriors generats en serveis i indústries.
També s’inclouen en aquesta categoria els residus que es generen a les cases
d’aparells elèctrics i electrònics, roba, piles, acumuladors, mobles i béns, així com els
residus i la runa procedents d’obres menors de construcció i reparació domiciliària.
Tenen la consideració de residus domèstics els residus procedents de neteja de vies
públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges, els animals domèstics morts i els
vehicles abandonats.
d) «Residus comercials»: residus generats per l’activitat pròpia dels comerços, a l’engròs
i al detall, dels serveis de restauració i bars, de les oficines i dels mercats, així com de
la resta del sector de serveis.
e) «Residus industrials»: residus resultants dels processos de fabricació, de
transformació, d’utilització, de consum, de neteja o de manteniment generats per
l’activitat industrial, excloses les emissions a l’atmosfera regulades per la Llei
34/2007, de 15 de novembre.
f)

«Residus productors singulars»: residus generats per l’activitat pròpia dels comerços,
a l’engròs i al detall, dels serveis de restauració i bars, de les oficines i dels mercats,
així com de la resta del sector de serveis.

g) «Bioresidu»: residu biodegradable de jardins i parcs, residus alimentaris i de cuina
procedents de cases, restaurants, serveis de restauració col·lectiva i establiments de
venda al detall; així com, residus comparables procedents de plantes de
processament d’aliments.
h)

«Prevenció»: conjunt de mesures adoptades en la fase de concepció i disseny, de
producció, de distribució i de consum d’una substància, material o producte, per
reduir:
1r La quantitat de residu, fins i tot mitjançant la reutilització dels productes o
l’allargament de la vida útil dels productes.
2n Els impactes adversos sobre el medi ambient i la salut humana dels residus
generats, inclòs l’estalvi en l’ús de materials o energia.
3r El contingut de substàncies nocives en materials i productes.

i)

«Gestió de residus»: la recollida, el transport i tractament dels residus, inclosa la
vigilància d’aquestes operacions, així com el manteniment posterior al tancament
dels abocadors, incloses les actuacions realitzades en qualitat de negociant o agent.

j)

«Gestor de residus»: la persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant
autorització o comunicació, que realitzi qualsevol de les operacions que componen la
gestió dels residus, en sigui o no el productor.
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k) «Recollida»: operació consistent en aplegar residus, inclosa la classificació i
l’emmagatzematge inicials, per transportar-los a una instal·lació de tractament.
l)

«Recollida selectiva»: la recollida en què un flux de residus es manté per separat,
segons el tipus i la naturalesa, per facilitar un tractament específic.

m) «Reutilització»: qualsevol operació mitjançant la qual productes o components de
productes que no siguin residus es tornen a utilitzar amb la mateixa finalitat per a la
qual van ser concebuts.
n) «Tractament»: les operacions de valorització o eliminació, inclosa la preparació
anterior a la valorització o eliminació.
o) «Valorització»: qualsevol operació que tingui com a resultat principal que el residu
serveixi per a una finalitat útil en substituir altres materials, que d’una altra manera
s’haurien utilitzat per complir una funció particular, o que el residu sigui preparat per
complir aquesta funció a la instal·lació o a l’economia en general
p) «Preparació per a la reutilització»: l’operació de valorització que consisteix en la
comprovació, neteja o reparació mitjançant la qual productes o components de
productes que s’hagin convertit en residus es preparen perquè es puguin reutilitzar
sense cap altra transformació prèvia.
q) «Reciclatge»: tota operació de valorització mitjançant la qual els materials de residus
es tornen a transformar en productes, materials o substàncies, tant si és amb la
finalitat original com amb qualsevol altra finalitat. Inclou la transformació, però no la
valorització energètica ni la transformació en materials que s’hagin de fer servir com
a combustibles o per a operacions de rebliment.
r) «Eliminació»: qualsevol operació que no sigui la valorització, fins i tot quan l’operació
tingui com a conseqüència secundària l’aprofitament de substàncies o energia.
s) «Compost»: esmena orgànica obtinguda a partir del tractament biològic aerobi i
termòfil de residus biodegradables recollits separadament. No es considera compost
el material orgànic obtingut de les plantes de tractament mecànic biològic de residus
mesclats, que es denomina material bioestabilitzat.

2.3.3 ACRÒNIMS
a) PDSRNPM. Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de l’illa de Mallorca.
b) PDSGRCDVPFUMA. Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de ConstruccióDemolició, Voluminosos i Pneumàtics Fora d’Ús de l’Illa de Mallorca.
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

PTM: Pla Territorial de Mallorca.
ABAQUA: Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental.
RCD: Residus de la Construcció i de la Demolició.
RS: Recollida Selectiva.
RAEE: Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics.
S.D.: Sense Dades.
RS GII: Residus Sanitaris de grup II.
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2.4 MARC NORMATIU
El present pla, tal com s’ha comentat anteriorment, deriva de l’exercici de les
competències atribuïdes al Consell Insular de Mallorca en matèria d’ordenació del
territori, inclòs el litoral, en virtut de la Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria d’ordenació del territori.
A més, haurà de complir amb la normativa autonòmica, l’estatal i l’específica en matèria
de residus, d’ordenació del territori i de protecció del medi ambient.
A continuació es detalla la normativa més rellevant que afecta al PDSRNPM.

2.4.1

DIRECTIVES EUROPEES

2.4.1.1 DIRECTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, DE 19 DE NOVEMBRE
DE 2008 SOBRE ELS RESIDUS I PER LA QUAL ES DEROGUEN DETERMINADES DIRECTIVES
L’objectiu de la Directiva Marc de Residus és establir el marc jurídic de la Unió Europea
per a la gestió dels residus establint mesures destinades a la protecció del medi ambient
i la salut de les persones, mitjançant la prevenció o la reducció dels impactes adversos de
la generació i gestió dels residus, la reducció dels impactes globals de l’ús dels recursos i
la millora de l’eficàcia d’aquest ús.
Les característiques bàsiques de la Directiva són les següents:
•

Es regula expressament la jerarquia en la gestió, la qual és d’obligatori compliment
excepte en aquells casos que raons justificades des d’un punt de vista de cicle de
vida sobre els impactes de la generació i gestió del residus aconsellin separar-se’n.
o
o
o
o
o

Prevenció
Preparació per la reutilització
Reciclatge
Altres vies de valorització, com la valorització energètica
Eliminació

•

S’estableix la obligació pels Estats Membres, cooperant amb d’altres Estats
Membres si és necessari o aconsellable, d’establir una xarxa adequada
d’instal·lacions d’eliminació i d’instal·lacions per a la valorització de residus
municipals.

•

Es fixen uns objectius de reutilització i recuperació per a certs residus i s’estableix la
obligació a tots els Estats Membres de realitzar la recollida selectiva dels residus, i
com a mínim de paper, metalls, plàstic i vidre.
o

Abans de 2020, s’ha d’augmentar com a mínim fins un 50% global del seu pes la
preparació per la reutilització i el reciclatge de residus de matèries, tals com al
menys, el paper, els metalls, el plàstic i el vidre dels residus domèstics o d’altre
origen en la mesura que aquests fluxos de residus siguin similars als residus
domèstics.
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o

Abans de 2020, s’ha d’augmentar fins a un mínim de 70% del seu pes la
preparació per la reutilització, el reciclatge i una altra valorització de materials,
incloses les operacions de rebliment que utilitzin els residus com a succedanis
d’altres materials, dels residus no perillosos procedents de la construcció i
demolició, amb exclusió dels materials presents de manera natural definits a la
categoria 17 05 04 del Catàleg Europeu de Residus.

•

Es preveu que els Estats Membres, han d’elaborar plans de gestió i programes de
prevenció.

•

S’estableix l’obligació d’establir programes de prevenció que poden ser part
integrant dels plans de gestió. En el darrer cas, les mesures de prevenció han d’estar
clarament identificades.

•

Els plans de gestió de residus han de presentar una anàlisi actualitzada de la situació
de la gestió dels residus en l’àmbit geogràfic corresponent, així com una exposició
de les mesures que s’hagin de prendre per millorar la preparació per a la
reutilització, el reciclatge, la valorització i l’eliminació dels residus de forma
respectuosa amb el medi ambient, i avaluaran com el pla contribueix a assolir els
objectius establerts a la directiva.

•

S’especifica quan el tractament tèrmic (incineració) de residus municipals pot ser
considerat una operació de valorització i quan ha de ser considerat, perquè no
compleix els llindars d’eficiència energètica establerts, una operació d’eliminació.

•

Es preveuen els criteris per determinar quan un residus que ha estat sotmès a
operacions de recuperació, incloent el reciclatge, ha de deixar de ser considerat
residu.

2.4.1.2 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 EUROPEO I DEL CONSELL
Els requisits que s’han inclòs en l’annex III de la Directiva 2008/98/CE a través de la
Decisió 2014/955/UE de la Comissió Europea són realitzats a partir dels diferents
canvis aplicats en la classificació de residus com a perillosos en relació a les
característiques de perillositat, i per tant, tenen que adaptar-se al progrés científic
i tècnic i a la nova legislació sobre productes químics, quan procedeixi.

2.4.1.3 DIRECTIVA 1999/31/CE, DE 26 D’ABRIL, RELATIVA A L’ABOCAMENT DE RESIDUS
L’objecte de la Directiva 1999/31/CE és impedir i reduir, en la mesura del possible, els
efectes negatius de l’abocament de residus al medi ambient mitjançant la introducció de
requisits tècnics i operatius rigorosos amb efecte sobre els residus i sobre els abocadors
(en allò referent a les aigües superficials, les aigües subterrànies, el sòl, l’aire, l’efecte
hivernacle, així com qualsevol tipus de risc derivat per a la salut humana durant el cicle de
vida de l’abocador).
Obliga als Estats Membres a reduir el percentatge de residus municipals biodegradables
destinats als dipòsits. Els Estats membres hauran d’elaborar una estratègia nacional per
reduir els residus biodegradables destinats a dipòsit controlat mitjançant reciclatge,
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compostatge, biogasificació o valorització de materials/energia (art. 5), garantint uns
objectius de reducció dels residus municipals biodegradables (RMB) destinats a abocador
del 75% al 2006, del 50% el 2009 i del 35% el 2016 respecte els generats el 1995.

2.4.1.4 DIRECTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, DE 20 DE DESEMBRE,
RELATIVA ALS ENVASOS I RESIDUS D’ENVASOS
Aquesta directiva ha abordat la gestió dels envasos i dels residus d’envasos que són
introduïts al mercat intern de la Unió Europea, amb independència de l’àmbit d’ús i
producció de l’envàs. En ella es preveuen mesures per limitar la producció d’envasos i
promoure el reciclatge, la reutilització i altres formes de valorització d’aquests residus,
considerant l’eliminació final com la solució d’últim recurs.
Per assolir els objectius ambientals de la directiva, es prioritza la prevenció en la producció
de residus d’envasos. La jerarquia de prioritats segueix amb la reutilització, el reciclatge i
altres operacions de valorització –entre les quals la incineració amb valorització
energètica- i, en últim lloc, l’eliminació final dels residus d’envasos. Així mateix, es
preveuen objectius quantitatius de valorització i reciclatge dels residus d’envasos.

2.4.1.5 DIRECTIVA 2013/2/UE DE LA COMISSIÓ EUROPEA, DE 7 DE FEBRER, QUE MODIFICA
L’ANNEX I DE LA DIRECTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL,
RELATIVA ALS ENVASOS I RESIDUS D’ENVASOS
La present directiva modifica l’annex I de la Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i
del Consell, relativa als envasos i residus d’envasos i, en particular, l’article 3 del apartat
1, el qual defineix “envàs” mitjançant l’establiment d’una sèrie de criteris i elements que
figuren al annex I, que constitueixen exemples que il·lustren l’aplicació d’aquests criteris.
Aquesta modificació es realitza per raons de seguretat jurídica i harmonització de la
interpretació de la definició, és necessari revisar i modificar la llista d’exemples il·lustratius
per aclarir nous casos que donen lloc a dubtes sobre que s’ha de considerar un envàs. A
la vegada que, els estats membres i el mercat interior demanden un reforç a la aplicació
de la Directiva i s’aconsegueixi un entorn d’igualtat per a totes les parts.

2.4.1.6 REGLAMENT CE 1069/2009 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, DE 21
D'OCTUBRE, PEL QUAL S’ESTABLEIXEN LES NORMES SANITÀRIES APLICABLES ALS
SUBPRODUCTES ANIMALS I PRODUCTES DERIVATS NO DESTINATS A CONSUM HUMÀ

El Reglament s’aplica als subproductes animals i productes derivats que estiguin exclosos
del consum humà de conformitat amb la legislació de la Unió Europea, així com als
següents productes que per decisió, irreversible, d’un explotador es destinin a fins
diferents del consum humà:
- Productes d’origen animal que poden destinar-se al consum humà
-

segons la legislació comunitària.
Matèries primes per a l’elaboració de productes d’origen animal.

Així doncs, aquest Reglament té com objectiu establir les normes en matèria de salut
pública i salut animal aplicables als subproductes animals i als productes derivats, amb la
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finalitat de prevenir i reduir al mínim els riscos per a la salut pública i la salut animal que
trobem intrínsecs en aquests productes i, en particular, preservar la seguretat de la
cadena alimentària humana i animal.

2.4.2 NORMATIVA ESTATAL I PLANIFICACIÓ
2.4.2.1 LLEI 22/2011, DE 28 DE JULIOL, DE RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS
Aquesta Llei té per objecte regular la gestió dels residus impulsant mesures que
previnguin la seva generació i mitiguin els impactes adversos sobre la salut humana i el
medi ambient associats a la seva generació i gestió, millorant l’eficiència en l’ús dels
recursos. Té així mateix com a objectiu regular el règim jurídic dels sòls contaminats.
En aquest context, la Llei, en transposició de la Directiva 2008/98/CE, regula quins són els
principis d’actuació que han de regir la gestió dels residus, quan un residu deixa de ser-ho
o quina és la definició de subproducte, així com quins continguts han de tenir els plans de
gestió i prevenció de residus i estableix els objectius en matèria de gestió de residus a
nivell estatal. Així mateix, la Llei també recull els principis que han de regir la gestió dels
sòls contaminats i d’altres aspectes com el règim de trasllat de residus a l’interior de
l’Estat i cap a altres països.
Entre els principis que segons la Llei han de considerar-se en la gestió dels residus a l’estat
espanyol, es troben la protecció de la salut humana i del medi ambient; la jerarquia de
gestió dels residus; el principi d’autosuficiència i proximitat; el principi d’accés a la
informació; i el principi de qui contamina paga.
La Llei, en transposició del previst a la normativa comunitària, estableix que les
administracions públiques, en els seus respectius àmbits competencials, aprovaran abans
del 12 de desembre de 2013, programes de prevenció de residus en els que s’establiran
els objectius de prevenció, de reducció de la quantitat de residus generats i de reducció
de la quantitat de substàncies perilloses i contaminants, es descriuran les mesures de
prevenció existents i s’avaluarà la utilitat d’altres mesures. Aquestes mesures
s’encaminaran a aconseguir la reducció dels pes dels residus produïts en 2020 en un 10%
respecte als generats en 2010.
La Llei estableix que abans del 2020 la quantitat de residus domèstics i comercials
destinats a preparació per a la reutilització i el reciclatge hauran d’assolir, en conjunt, com
a mínim el 50% en pes. En referència a l’eliminació de residus aquests hauran sotmetre’s
a tractament previ a la seva eliminació, a no ser que el tractament dels mateixos no sigui
tècnicament viable o no quedi justificat per raons de protecció de la salut humana i el
medi ambient
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2.4.2.2 REIAL DECRET 1481/2001, DE 27 DE DESEMBRE, PEL QUE ES REGULA L’ELIMINACIÓ DE
RESIDUS MITJANÇANT DEPÒSIT A L’ABOCADOR.
Amb aquest Reial Decret s’estableix un marc jurídic i tècnic adequat per a les activitats
d’eliminació en abocador, transposant la Directiva 99/31/CE. Així, es regulen les
característiques dels abocadors, per a aconseguir la seva correcta gestió. Es diferencien
tres tipus d’abocadors en funció dels residus que hi hagin de ser dipositats (perillosos, no
perillosos, inerts) i s’estimen els criteris tècnics mínims que hauran de complir.
Fixa les mateixes dades en relació a la limitació de l’abocament de residus biodegradables.

2.4.2.3 LLEI D’ENVASOS I RESIDUS D’ENVASOS (LLEI 11/1997)
La Llei té per objecte prevenir i reduir l’impacta sobre el medi ambient dels envasos i la
gestió dels residus d’envasos a llarg de tot el seu cicle de vida, establint la següent
jerarquia en la gestió dels mateixos.
1. Prevenció.
2. Reutilització.
3. Reciclatge i altres formes de valorització d’aquests residus.
La Llei 11/1997 d’envasos i residus d’envasos determina i regula bona part de la gestió
dels residus d’envasos i en conseqüència dels materials inorgànics presents en les
escombraries, obligant a la seva recollida selectiva i marcant uns objectius de recuperació
i valorització en horitzons temporals relativament pròxims.
La llei estableix que els municipis i/o l’administració local es farà càrrec de la recollida dels
residus d’envasos i que els costos que se’n derivin seran compensats econòmicament.
A partir del conveni signat per les diferents associacions de fabricants d’envasos
(Ecoembes i Ecovidrio), s’estableixen les tarifes de compensació per als ens locals en
matèria de gestió dels envasos i residus d’envasos.

2.4.2.4 PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCIÓ DE RESIDUS 2014-2020
El Programa Estatal de Prevenció de residus desenvolupa la política de prevenció de
residus, conforme a la normativa vigent per avançar en el compliment de l’objectiu de
reducció dels residus generats el 2020 en un 10% respecte el pes dels residus generats el
2010. El programa Estatal descriu la situació actual de la prevenció a l’Estat Espanyol,
realitza un anàlisis de les mesures de prevenció existents i valora l’eficàcia de les mateixes.
Aquest programa es configura al voltant de quatre línies estratègiques destinades a incidir
en els elements clau de la prevenció de residus.
•

Reducció de la quantitat de residus

•

Reutilització i allargament de la vida útil dels productes

•

Reducció del contingut de substàncies nocives en materials i productes

•

Reducció dels impactes adversos sobre la salut humana i el medi ambient, dels
residus generats.

22

Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de l'Illa de
Mallorca (PDSRNPM)

Cada línia estratègica identifica els productes o sectors d’activitat on s’actuarà
prioritàriament, proposant les mesures les mesures de prevenció que s’han demostrat
més efectives en cadascuna de les àrees. La posada en funcionament de les mesures
depèn d’accions múltiples en diferents àmbits on estan implicats:
•

Els fabricants, el sector de la distribució i el sector serveis

•

Els consumidors i usuaris finals

•

Administracions Públiques

2.4.2.5 PLA ESTATAL MARC DE GESTIÓ DE RESIDUS (PEMAR)
Pretén ser l’instrument per orientar la política de residus a l’Estat, impulsant les mesures
necessàries per millorar les deficiències detectades i fomentat les actuacions que
proporcionen un millor resultat ambiental i que assegurin la consecució dels objectius
legals.
S’estableixen els següents objectius:
•

Objectius de preparació per a la reutilització i reciclat. Assolir el 50% de preparació
per a la reutilització i el reciclatge al 2020, dels quals un 2% correspondrà a la
preparació per la reutilització fonamentalment de residus tèxtils, residus d’aparells
elèctrics i electrònics (RAEE), mobles i altres residus susceptibles de ser preparats
per la seva reutilització.

•

Objectius d’altres tipus de valorització (inclosa l’energètica): Reduir gradualment
l’ús del material bioestabilitzat a l’agricultura limitant l’ús d’aquest material al 2020.
El 2020, incrementar la valorització energètica fins al 15% dels residus municipals
generats, bé en instal·lacions d’incineració o coincineració de residus. Limitar la
valorització energètica als rebuigs procedents d’instal·lacions de tractament.

•

Objectius d’eliminació: El 2016, complir amb l’objectiu de reducció de l’abocament
de residus biodegradables. No dipositar a l’abocador residus municipals sense
tractar i el 2020 limitar l’abocament del total dels residus municipals generats al
35%.

2.4.2.6 CORRECCIÓ D'ERRADES DEL PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCIÓ DE RESIDUS 2016-2022
Advertida la omissió de l’annex II en la Resolució de 16 de novembre de 2015, de la
Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Ambient, per la qual es publica
l’Acord del Consell de Ministres de 6 de novembre de 2015, pel que s’aprova el PEMAR
2016 – 2022 i es dona compliment al article 26 de la Llei 9/2013, de 9 de desembre de
2015, es procedeix a efectuar la oportuna rectificació i incloure l’annex II sobre la
integració en el Pla dels aspectes ambientals, la informació pública, la justificació de
l’alternativa seleccionada i les mesures adoptades per al seguiment dels efectes del
PEMAR al medi ambient.
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2.4.2.7 REIAL DECRET 105/2008 DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
Aquest real decret té per objecte establir el règim jurídic de la producció i gestió dels
residus de construcció i demolició, amb la finalitat de fomentar, per aquest ordre, la seva
prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, assegurant que els
destinats a operacions d’eliminació reben un tractament adequat, i contribuir a un
desenvolupament sostenible de la activitat de construcció.

2.4.2.8 REIAL DECRET 1619/2005, DE 30 DE DESEMBRE, SOBRE LA GESTIÓ DE PNEUMÀTICS
FORA D'ÚS
L’objecte d’aquest real decret és prevenir la generació de pneumàtics fora d’ús, establir
el règim jurídic de la seva producció i gestió, i fomentar, per aquest ordre, la seva reducció,
reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, amb la finalitat de protegir el medi
ambient.
Sense perjudici del establert a l’article 7.2, queden inclosos en l’àmbit de l’aplicació
d’aquest real decret els pneumàtics posats en el mercat nacional amb excepció dels
pneumàtics de bicicleta i aquells amb diàmetre exterior superior als mil quatre-cents
mil·límetres.

2.4.2.9 REIAL DECRET 110/2015, DE 20 DE FEBRER, SOBRE RESIDUS D’APARELLS ELÈCTRICS I
ELECTRÒNICS

El real decret té com objectiu regular la prevenció i reducció dels impactes adversos
causats per la generació i la gestió dels residus d’aparells elèctrics i electrònics sobre la
salut humana i el medi ambient, determinar els objectius de recollida i tractament
d’aquests residus, i els procediments per a la seva correcta gestió, traçabilitat i
comptabilització.
Igualment té per objectiu, de conformitat amb la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus
i sòls contaminats, millorar la eficiència en l’ús dels recursos i reduir els impactes globals
d’aquest ús, donant prioritat a la prevenció en la generació de residus dels aparells
elèctrics i electrònics i a la preparació per a la reutilització dels mateixos, contribuint,
d’aquesta manera, al desenvolupament sostenible i al estímul de la ocupació verda.
El real decret s’aplica a tots aquells aparells elèctrics i electrònics classificats en les
categories que es recullen a l’annex III. En l’annex IV conté una llista no exhaustiva dels
aparells inclosos en les categories establertes en l’annex III.

2.4.2.10 LLEI 21/2013, DE 9 DE DESEMBRE, D'AVALUACIÓ AMBIENTAL
Aquesta llei estableix les bases que han de regir la avaluació ambiental dels plans,
programes i projectes que poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient,
garantint en tot el territori del Estat un elevat nivell de protecció ambiental, amb la
finalitat de promoure un desenvolupament sostenible, mitjançant:
a) La integració dels aspectes mediambientals en la elaboració i en la adopció,
aprovació o autorització dels plans, programes i projectes;
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b) L’anàlisi i la selecció de les alternatives que resulten ambientalment viables;
c) L’establiment de les mesures que permetin prevenir, corregir i, en el seu cas,
compensar els efectes adversos sobre el medi ambient;
d) L’establiment de les mesures de vigilància, seguiment i sanció necessàries per
complir amb les finalitats d’aquesta llei.
Així mateix, aquesta llei estableix els principis que informaran el procediment de avaluació
ambiental dels plans, programes i projectes que poden tenir efectes significatius sobre el
medi ambient, així com el règim de cooperació entre la Administració General del Estat i
les comunitats autònomes a través de la Conferència Sectorial de Medi Ambient.

2.4.2.11 GUIA GESTIÓ DE BIORESIDUS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL 2013
L’objectiu d’aquesta Guia és exposar els beneficis de la gestió diferenciada dels Bioresidus
i mostrar les diverses opcions de gestió d’acord amb la jerarquia de residus, a la vegada
que proporcionar una sèrie d’instruments i recomanacions per facilitar una gestió
integrada i òptima d’aquesta fracció.

2.4.2.12 REIAL DECRET – LLEI 17/2012, DE 4 DE MAIG, DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE
MEDI AMBIENT

La reforma que presenta aquest reial decret – llei s’orienta a la simplificació
administrativa, eliminant aquells mecanismes d’intervenció que per la seva pròpia
complexitat resulten ineficaces, i el que és més greu, imposen demores difícils de suportar
per la ciutadania i dificultats de gestió per a les Administracions públiques. La simplificació
i agilització administrativa de les normes ambientals que es promou, a més de ser
necessària en si mateixa, resulta un mitja idoni per acompanyar a les reformes, que amb
caràcter urgent, el Govern ha posat en marxa.
Aquesta reforma neix amb el sobreentès que la eficàcia de les normes ambientals no pot
identificar-se amb la juxtaposició de plans, programes, autoritzacions, permisos i altres
mesures de difícil aplicació real i pràctica. Així doncs, una protecció eficaç esta travada
amb l’excés retòric i normatiu que porta a la atròfia; i exigeix l’establiment de regles clares
i senzilles que protegeixin el medi ambient i fomentin un desenvolupament compatible i
integrat en ell. A més, la legislació ambiental també ha de ser sostenible.

2.4.2.13 REIAL DECRET 1310/1990, DE 29 D'OCTUBRE, PEL QUAL ES REGULA LA UTILITZACIÓ DE
LLOTS DE DEPURACIÓ EN EL SECTOR AGRARI

El reial decret 1310/1990 estableix un marc normatiu necessari que permeti compaginar
la producció de llots de depuració i la seva utilització agrària a Espanya amb la protecció
eficaç dels factors físics i biòtics afectats pel procés de producció agrària, al mateix temps
que es transposa la Directiva 86/278/CEE, de 12 de juny de 1986.
S’ha de tenir en compte que només es podran utilitzar en la activitat agrària els llots
tractats i emparats per la documentació mínima que s’estableix en l’article 4t d’aquest
Reial Decret. Els sòls sobre els que es podran aplicar els llots tractats hauran de presentar
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una concentració de metalls pesats inferior a la establida en l’annex I A d’aquest Reial
Decret.

2.4.2.14 ORDRE AAA/1072/2013, DE 7 DE JUNY, SOBRE UTILITZACIÓ DE LLOTS DE DEPURACIÓ
EN EL SECTOR AGRARI

Aquest ordre té per objecte actualitzar el contingut del Registre nacional de Llots i la
informació que han de proporcionar les instal·lacions depuradores d’aigües residuals, les
instal·lacions de tractament de llots de depuració i els gestors que realitzen la aplicació en
les explotacions agrícoles de llots de depuració tractats, d’acord amb el disposat en el
Reial Decret 1310/1990, de 29 d’octubre, pel qual es regula la utilització de llots de
depuració en el sector agrari.

2.4.2.15 ORDRE DE 26 DE OCTUBRE DE 1993 SOBRE LA UTILITZACIÓ DE LLOTS DE DEPURADORES
EN EL SECTOR AGRARI

Al Real Decret 1310/1990, de 29 d’octubre, pel qual es regula la utilització dels llots de
depuració en el sector agrari, estableix una sèrie de controls per part de les Comunitats
Autònomes per al seguiment de la utilització dels llots de depuració en l’activitat agrària i
es crea el Registre Nacional de Llots adscrit al Ministeri.
Així doncs, es fa necessari normalitzar la informació i establir els canals per a la seva
recopilació final, de forma que pugui també complir amb el manament de la Comissió
Europea de elaborar un informe sobre la utilització dels llots en la agricultura, precisant
les quantitats utilitzades, els criteris seguits i les dificultats trobades, segons s’especifica
igualment a la Directiva del Consell 86/278/CEE de 12 de juny de 1986.

2.4.2.16 REIAL DECRET 506/2013, DE 28 DE JUNY, SOBRE PRODUCTES FERTILITZANTS
L’objectiu d’aquest Reial Decret és concretar algunes de les disposicions del Reglament
(CE) núm. 2003/2003, respecte de les quals aquesta norma estableix que han de ser
desenvolupades i completades pels Estats membres, i refondre i actualitzar la normativa
nacional existent relativa als productes fertilitzants. Deroga el Reial Decret 824/2005, de
8 de juliol, però aquest roman pràcticament invariable.
Com a finalitats principals d’aquesta norma destaquen les següents:
•
•
•
•
•
•

Definir i tipificar els productes fertilitzants, diferents dels «adobaments CE», que
puguin utilitzar-se en l’agricultura i la jardineria.
Garantir que les riqueses nutritives i altres característiques dels productes
fertilitzants s’ajusten a les exigències d’aquest Reial Decret.
Prevenir els riscs per a la salut i el medi ambient per l’ús de determinats
productes.
Regular el Registre de productes fertilitzants per a la inscripció de determinats
productes.
Actualitzar el procediment per a la inscripció en el Registre de productes
fertilitzants, previ a l’accés al mercat de determinats productes.
Establir el procediment per a l’actualització dels annexes d’aquest Reial Decret.
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2.4.2.17 REIAL DECRET 1528/2012 PEL QUAL S'ESTABLEIXEN LES NORMES APLICABLES ALS
SUBPRODUCTES ANIMALS I ALS PRODUCTES DERIVATS NO DESTINATS A CONSUM HUMÀ

Aquest reial decret té per objecte establir disposicions específiques d’aplicació a Espanya
del Reglament (CE) Nº 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre,
pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals i als
productes derivats no destinats al consum humà i pel qual es deroga el Reglament (CE) Nº
1774/2002 (Reglament sobre subproductes animals), i del Reglament (UE) Nº 142/2011,
de la Comissió Europea, de 25 de febrer de 2011, pel qual s’estableixen les disposicions
d’aplicació del Reglament (CE) Nº 1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell pel qual
s’estableixen les normes sanitàries aplicables als productes animals i als productes
derivats no destinat al consum humà, i la Directiva 97/78/CE del Consell en quant a
determinades mostres i unitats exemptes dels controls veterinaris en la frontera en virtut
de la mateixa.

2.4.2.18 ORDRE MAM/304/2002, DE 8 DE FEBRER, PER LA QUAL ES PUBLIQUEN LES
OPERACIONS DE VALORITZACIÓ I ELIMINACIÓ DE RESIDUS I LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Conforme amb el que estableix en el segon paràgraf del apartat 2 de la disposició final
tercera de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus, en l’annex 1 d’aquesta Ordre es
publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus, establertes mitjançant la
Decisió 96/350/CE, de la Comissió Europea, de 24 de maig. L’annex 1 d’aquesta ordre és
aplicable a tots els residus inclosos en l’àmbit de l’aplicació de la Llei 10/1998.
Tal com s’estableix en el primer paràgraf de l’apartat 2 de la disposició final tercera de la
Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus, en l’annex 2 d’aquesta Ordre es publica la llista
Europea de Residus (LER), aprovada per la Decisió 200/532/CE, de la Comissió Europea,
de 3 de maig, modificada per les Decisions de la Comissió, 2001/118/CE, de 16 de maig, i
2001/119, de 22 de gener, i per la Decisió del Consell Europeu 2001/532/CE, de 23 de
juliol.

2.4.2.19 CORRECCIÓ D’ERRADES DE LA ORDRE MAM/304/2002, DE 8 DE FEBRER, PER QUE ES
PUBLIQUEN LES OPERACIONS DE VALORITZACIÓ I ELIMINACIÓ DE RESIDUS I LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS

Un cop advertits els errors en el text de la Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la
qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus publicada en el
“Butlletí Oficial del Estat” número 43, de 19 de febrer de 2002, es procedeix a efectuar les
oportunes rectificacions.

2.4.2.20 REAL DECRET 180/2015 PEL QUAL ES REGULA EL TRASLLAT DE RESIDUS A L'INTERIOR
DEL TERRITORI DEL ESTAT
L’objecte d’aquest real decret és desenvolupar el règim jurídic dels trasllats de residus
que es realitzen a l’interior del territori de l’Estat, regulat en l’article 25 de la Llei 22/2011,
de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
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Aquest real decret s’aplica als trasllats de residus entre comunitats autònomes per a la
seva valorització o eliminació, incloent-hi els trasllats que es produeixen a instal·lacions
que realitzen operacions de valorització o eliminació intermèdies.

2.4.3

NORMATIVA AUTONÒMICA

2.4.3.1 LLEI 13/2012, DE 20 DE NOVEMBRE, DE MESURES URGENTS PER A L’ACTIVACIÓ
ECONÒMICA EN MATÈRIA D’INDÚSTRIA I ENERGIA, NOVES TECNOLOGIES, RESIDUS, AIGÜES,
ALTRES ACTIVITATS I MESURES TRIBUTÀRIES

Aquesta Llei té per objecte establir diverses mesures normatives en matèria d’indústria i
energia, noves tecnologies, residus i aigües i altres activitats.
En el capítol V s’estableixen unes mesures relatives al tractament de residus, orientades
a donar una solució a restes d’origen animal i residus sanitaris del grup II; establiment
d’una tarifa específica per al tractament dels fangs procedents de les estacions depurades
d’aigües residual; bonificació a les entitats locals de la taxa de recollida de transport i
tractament de residus de construcció i demolició, possibilitat d’utilització de les escòries
tractades procedents de les plantes d’incineració de residus sòlids urbans i el possible
pagament d’una tarifa específica per al tractament de la FORM.

2.4.3.2 AVANTPROJECTE DE LLEI DE RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS DE LES ILLES BALEARS
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 està impulsant la
tramitació de l’avantprojecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats de les Illes Balears.
L’objecte d’aquest Avantprojecte de Llei és l’ordenació del règim de prevenció en la
producció i gestió dels residus i la regulació dels sòls contaminats en l’àmbit territorial de
les Illes Balears en el marc de la legislació bàsica estatal i de la legislació comunitària.

2.5 ESTRATÈGIES A NIVELL COMUNITARI
La Directiva Marc de Residus constitueix el principal instrument normatiu per canviar
l’enfocament de la gestió dels residus a Europa, al centrar el seu objectiu en la prevenció
i reciclatge. Aquesta directiva reforça el principi de jerarquia en les opcions de gestió de
residus. Seguint la jerarquia la prevenció és la millor opció de gestió seguida i en aquest
ordre, la preparació per la reutilització, el reciclat, altres formes de valorització (inclosa la
energètica) i per últim l’eliminació (abocador entre d’altres)
En els últims anys les tendències que han seguit les normatives a nivell estatal i comunitari
són les marcades per les estratègies definides als mateixos nivells. En aquest últim període
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les línies establertes per la gestió dels residus s’han definit al voltant dels següents
objectius:
•

Potenciació de la prevenció de residus.

•

Increment de la recollida selectiva i la valorització material.

•

Valorització material i energètica en lloc de la disposició dels residus en dipòsits
controlats.

A continuació s’anomenen i es detallen alguns objectius de les estratègies i plans
elaborades en el marc comunitari.
•

Proposta de decisió del Parlament europeu i del Consell relativa al Programa
General de Medi Ambient de la Unió fins 2020: Viure bé respectant els límits del
nostre planeta.

La següent proposta fa èmfasi a la realització d’esforços addicionals en la gestió de residus
per: reduir la generació de residus per càpita en termes absoluts, limitar la recuperació
d’energia a materials no reciclables, eliminar progressivament el dipòsit en abocadors,
garantint un reciclatge d’alta qualitat, i desenvolupar mercats per matèries primes
secundàries. Els residus perillosos hauran de gestionar-se de tal manera que es redueixin
al mínim els efectes negatius significatius per a la salut humana i el medi ambient.
D’aquesta manera han d’aplicar-se d’una manera molt més sistemàtica a tota la UE
instruments de mercat que privilegiïn la prevenció, el reciclatge i la reutilització. Han de
suprimir-se els obstacles que dificulten les activitats de reciclatge en el mercat interior de
la UE, i han de revisar-se els objectius actuals en matèria de prevenció, reutilització,
reciclatge, valorització i desviament dels residus dels abocadors per avançar cap a una
economia circular en la que els recursos s’utilitzin en cascada i s’eliminin gairebé per
complet els residus romanents.
•

Full de ruta per a una Europa eficient en l’ús dels recursos. COM(2011) 571.

Recull els objectius i els mitjans per transformar l’economia actual, basada en l’ús intensiu
dels recursos, en un nou model de creixement basat en l’ús eficient dels recursos. Aquesta
transformació ha d’anar acompanyada de canvis molt importants en els àmbits de
l’energia, la indústria, l’agricultura, la pesca, el transport i el comportament de productors
i consumidors.
L’objectiu es substituir una econòmica lineal basada en produir, consumir i llençar per una
economia circular en la que es reincorporin al procés productiu una i una altra vegada els
materials que contenen residus per la producció de nous productes o matèries primeres.
El full de ruta estableix que per a que els residus es converteixin en recursos que tornin a
reincorporar-se al sistema productiu com a matèria primera, la seva reutilització i
reciclatge han de tenir un lloc molt més prioritari. Una combinació de polítiques
contribuiria a crear una economia en la que s’explotessin les possibilitats de reciclatge; es
pot citar, en aquest sentit, per exemple, un, la millora dels processos de recollida, un marc
de reglamentació adequat, incentius per a la prevenció i el reciclatge de residus, així com
inversions públiques en instal·lacions modernes per al tractament de residus i el reciclatge
d’alta qualitat.
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•

VI Programa d’Acció de la Comunitat Europea 2001-2010. Decisió 1600/2002, del
Parlament Europeu i del Consell, de 22 de juliol de 2002.

En aquest context, el Programa es fixava com a objectiu reduir de forma significativa la
generació de residus a través de noves iniciatives de prevenció, un millor ús dels recursos
i proposant un canvi cap a polítiques de consum més sostenibles. Aquests objectius es
tradueixen numèricament en fites de reducció de les quantitats destinades a disposició
final en un 50% per a l’any 2050, fent-se especial èmfasi en la reducció de la producció de
residus perillosos.
•

Estratègia temàtica sobre la prevenció i reciclatge de residus

Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu i al Comitè Econòmic i Social
Europeu i al Comitè de les regions. Document COM(2005) 666 final (Brussel·les,
21/12/2005).
Aquesta estratègia es basa en fomentar polítiques més ambiciones en matèria de
prevenció de residus i la reducció de residus als abocadors mitjançant mesures que
contribueixin a sostreure fluxos als abocadors com: més compostatge i recuperació
d’energia, més i millor reciclatge.
•

Estratègia d’Economia circular

Comunicació de la comissió al parlament europeu, al Consell, al Comitè econòmic i social
europeu i al Comitè de les regions. Tancar el cercle: un pla d'acció de la UE per a l'economia
circular. COM (2015) 614 final. Brussel·les 02/12/2015.
Tancar el cercle: un pla d'acció de la UE per a l'economia circular estratègia temàtica per
a l'ús sostenible dels recursos naturals »[COM (2003) 572 - no publicada en el Diari Oficial].
El paquet d’economia circular, aprovat a finals del 2015, inclou propostes concretes per
tal de donar compliment a la legislació europea sobre residus, cercant la millora de les
pràctiques de gestió de residus, estimulant el reciclatge i la innovació en la gestió de
materials, i limitant l’ús d’abocadors. Les propostes proporcionen una política clara i
estable per permetre a llarg termini estratègies centrades en la prevenció, la reutilització
i el reciclatge.
Els objectius que planteja, més ambiciosos que els contemplats fins aleshores, se centren
en:
•

Reciclar el 65% dels residus municipals per a l’any 2020;

•

Reciclar el 75% dels residus d’envasos el 2030;

•

Reduir els residus destinats a l’abocador fins a un màxim de 10% de tots els residus abans
del 2030;

•

Prohibir l’abocament de residus recollits de forma selectiva;

•

Promoure instruments econòmics que desincentivin el dipòsit en abocadors;

•

Simplificar i millorar les definicions i mètodes de càlcul harmonitzat de les taxes de reciclatge
a tota la UE.

•

Implantar mesures concretes per promoure la reutilització i estimular la simbiosi industrial
– convertint el producte d’una indústria en la matèria primera d’una altra ;
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•

Implantar incentius econòmics per als productors que apliquin mesures d’ecodisseny als
seus productes i donar suport als esquemes de gestió per al reciclatge i la recuperació (p.ex.
embalatges, bateries , equips elèctrics i electrònics , vehicles) .

•

Estratègia temàtica sobre l’ús sostenible dels recursos naturals.

Comunicació de la Comissió, d'1 d'octubre de 2003, titulada «Cap a una estratègia
temàtica per a l'ús sostenible dels recursos naturals» [COM (2003) 572 - no publicada en
el Diari Oficial].
Aquesta estratègia crea un marc d'acció destinat a disminuir les pressions sobre el medi
ambient derivades de la producció i del consum dels recursos naturals, sense perjudicar
el desenvolupament econòmic.
Es tracta de reduir els impactes ambientals negatius que provoca l'ús dels recursos
naturals (esgotament dels recursos i contaminació), respectant a la vegada els objectius
que va fixar el Consell Europeu de Lisboa en matèria de creixement econòmic i ocupació.
Hauran de participar tots els sectors que consumeixen recursos, amb l'objectiu de millorar
el rendiment d'aquests recursos, reduir la seva incidència en el medi ambient i substituir
els recursos contaminants per solucions alternatives.
L'objecte de l'estratègia és reduir les pressions ambientals de cada etapa del cicle de vida
dels recursos, el que inclou la seva extracció o recol·lecció, ús i eliminació final. Es tracta
per tant, d'integrar aquest concepte de cicle de vida i d'impacte dels recursos en totes les
polítiques relacionades amb ells.
En l'Estudi Ambiental Estratègic es tenen en compte altres planificacions i estratègies
europees (com els indicadors ODS) per a la valoració dels impactes ambientals més enllà
del vector residus.
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2.6 ÀMBIT D’APLICACIÓ
En el següent apartat es descriu l’àmbit d’aplicació del pla des d’un punt de vista temporal
i territorial on s’analitza els aspectes més rellevants de Mallorca relacionats amb l’abast
del pla.

2.6.1

ABAST MATERIAL

Els residus objecte de planificació del Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de
Mallorca són els residus no perillosos generats a l’illa de Mallorca
L'àmbit material són els residus no perillosos. D’acord amb la Llei 2/2001, de 7 de març,
d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’ordenació del territori,
queden exclosos d’aquest pla director sectorial els residus perillosos.
Són residus no perillosos de tractament obligatori dins el servei públic insularitzat de gestió de
residus urbans, sempre i quan el servei disposi de les instal·lacions de tractament adequades
amb la capacitat necessària; els següents:
• 20 03 01 Barreja de residus municipals
• 20 03 02 Residus de mercats
• 20 03 03 Residus de la neteja viària
• 20 01 08 Residus biodegradables de cuines i restaurants
• 20 02 01 Residus biodegradables de parcs i jardins
• 15 01 02 Envasos de plàstic sempre i quan provinguin de la recollida municipal
de residus
• 15 01 03 Envasos de fusta sempre i quan provinguin de la recollida municipal de
residus
• 15 01 04 Envasos metàl·lics sempre i quan provinguin de la recollida municipal
de residus
• 15 01 05 Envasos compostos sempre i quan provinguin de la recollida municipal
de residus
• 15 01 06 Envasos barrejats sempre i quan provinguin de la recollida municipal de
residus
• 15 01 09 Envasos tèxtils sempre i quan provinguin de la recollida municipal de
residus
• 19 08 05 Llots del tractament d’aigües residuals urbans
• 18 01 04 / 18 02 03 Residus sanitaris grup II1
• 18 02 08 Medicaments diferents dels especificats al codi 18 02 07
• 02 01 02 / 02 02 02 Residus de teixits animals
• 02 02 03 Materials no adequats per al consum o elaboració
• 19 12 10 Residus combustibles (combustibles derivats de residus) sempre i quan
provinguin de les instal·lacions dels serveis públics insularitzats
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•

19 12 12 Altres residus (incloses mescles de materials) procedents del
tractament mecànic de residus, diferents dels especificats al codi 19 12 11
sempre i quan provinguin de les instal·lacions dels serveis públics insularitzats

Són residus no perillosos d’entrega obligatòria al servei públic insularitzat de gestió de
residus urbans:
• 15 01 01 Envasos de paper i cartró sempre i quan provinguin de la recollida
municipal de residus
• 15 01 07 Envasos de vidre sempre i quan provinguin de la recollida municipal de
residus
Prèvia sol·licitud per part d’un municipi i autorització per part del Consell Insular de Mallorca es
podrà establir la gestió a fora de l’àmbit del servei públic insularitat i per un període temporal
determinat.
Són residus no perillosos de tractament obligatori al servei públic insularitzat de gestió de
residus de construcció i demolició, d’equips elèctrics i electrònics i voluminosos- sempre
i quan el servei disposi de les instal·lacions de tractament adequades amb la capacitat
necessària- els següents:
• Família 17 Residus de construcció i demolició exceptuant els de codi 17 05 i els
que tinguin consideració de residu perillós.
• 20 01 36 Equips elèctrics i electrònics
• 20 03 07 Residus voluminosos
Amb autorització i aprovació prèvia de tarifa específica del Consell Insular de Mallorca, es podran
admetre a les instal·lacions de tractament dels serveis públics insularitzats en règim de lliure
concurrència, aquells residus previstos a les corresponents Autoritzacions ambientals integrades
o autoritzacions sectorials en matèria de residus.

2.6.2 ÀMBIT TEMPORAL
L'àmbit temporal d'aplicació és pel període 2018-2030. S’estableix una pròrroga
automàtica del Pla el 2030, en el cas que no es trobi aprovat un de nou en la fi del seu
període de vigència. Les revisions seran de caràcter opcional i en base sobre si hi ha
afectacions sobre la xarxa d'infraestructures i el planejament territorial associat.

2.6.3

ÀMBIT TERRITORIAL

L’àmbit del Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Mallorca engloba la totalitat
de l’illa de Mallorca.
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2.6.3.1 CARACTERITZACIÓ DE LA POBLACIÓ
L’any 2016, la població total de l’illa de Mallorca ascendia a 861.430 habitants considerant
l’extensió que ocupa l’illa (3.635,7 km2) la densitat de població era de 236,94 hab./km2
La capital de l’illa és Palma, aquest municipi té una extensió de 208,55km2 i presenta la
major densitat de població amb diferència notable.

MUNICIPI
Alaró

POBLACIÓ

% POBLACIÓ

KM 2

DENSITAT DE
POBLACIÓ
(HAB/KM2)

5.282

0,61%

45,69

115,62

Alcúdia

19.296

2,24%

59,92

322,05

Algaida

5.394

0,63%

89,70

60,13

Andratx

10.873

1,26%

81,36

133,64

7.448

0,86%

139,67

53,33

522

0,06%

18,03

28,95

Binissalem

7.966

0,92%

29,75

267,79

Búger

1050

0,12%

8,2811

126,79

Artà
Banyalbufar

Bunyola

6.669

0,77%

84,63

78,80

49.580

5,76%

144,91

342,15

2.507

0,29%

34,62

72,41

Campos

10.164

1,18%

149,48

68,00

Capdepera

Calvià
Campanet

11.356

1,32%

54,88

206,91

Consell

3.869

0,45%

13,69

282,60

Costitx

1246

0,14%

15,35

81,15

642

0,07%

15,12

42,47

Deià
Escorca
Esporles
Estellencs
Felanitx
Fornalutx

230

0,03%

139,09

1,65

4.959

0,58%

35,27

140,62

323

0,04%

13,39

24,12

17.319

2,01%

169,57

102,13

687

0,08%

19,48

35,26

30.944

3,59%

58,29

530,86

Lloret de Vistalegre

1257

0,15%

17,43

72,13

Lloseta

5.710

0,66%

12,09

472,33

Inca

Llubí

2.157

0,25%

34,89

61,82

Llucmajor

35.057

4,07%

327,05

107,19

Manacor

40.279

4,68%

259,96

154,94

1383

0,16%

19,87

69,59

Mancor de la Vall
Maria de la Salut

2.073

0,24%

30,50

67,97

Marratxí

36.001

4,18%

54,17

664,55

Montuïri

2.884

0,33%

41,09

70,18

Muro

6.729

0,78%

58,57

114,89

Palma

402.949

46,78%

208,56

1.932,08
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MUNICIPI
Petra

POBLACIÓ

% POBLACIÓ

KM

2

DENSITAT DE
POBLACIÓ
(HAB/KM2)

2.774

0,32%

69,98

39,64

Pollença

16.222

1,88%

151,15

107,33

Porreres

5.197

0,60%

86,84

59,84

Sa Pobla

3.096

0,36%

48,55

63,77

12.714

1,48%

42,28

300,70

Sencelles

2.021

0,23%

52,81

38,27

Sant Joan
Sant Llorenç des
Cardassar

2.042

0,24%

38,50

53,03

8.138

0,94%

81,98

99,27

Santa Eugènia

1.636

0,19%

20,24

80,85

11.632

1,35%

86,45

134,54

6.832

0,79%

37,59

181,76

11.220

1,30%

124,40

90,19

Selva

3.864

0,45%

48,71

79,33

Ses Salines

4.895

0,57%

39,01

125,47

Sineu

3.629

0,42%

47,70

76,08

Sóller

13.791

1,60%

42,73

322,73

Son Servera

11.119

1,29%

42,54

261,36

Valldemossa

2.003

0,23%

42,84

46,76

Vilafranca de Bonany

2.941

0,34%

23,94

122,83

859

0,10%

23,12

37,16

861.430

100%

3.635,70

236,94

Puigpunyent

Santa Margalida
Santa Maria del Camí
Santanyí

Ariany
Total

Taula 2-1. Característiques dels municipis que conformen l’illa de Mallorca. Font: Institut
d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
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Si s’analitzen les densitats de població, s’observa que, generalment, els municipis de l’illa
tenen densitats baixes, amb excepció de Palma que concentra la major part de població.

Font: IBESTAT

Entre els anys 2006 i 2012, la població de l’illa de Mallorca presentava un creixement
progressiu amb un increment de 70.667 habitants. Els anys 2013 i 2014 va haver una
disminució de la població estabilitzant-se els dos darrers anys.

2.6.3.1.1 POBLACIÓ ESTACIONAL
L’illa de Mallorca com el conjunt de les illes Balears, és una destinació que atrau molts
visitants. El vector del turisme té molta influència en diferents àmbits de gestió de l’illa,
entre aquests, la gestió dels residus. En indrets on el turisme hi té una representació tan
rellevant tenir aquest aspecte en consideració resulta d’interès.
En els últims anys l’afluència de turisme al conjunt de les balears ha anat en augment fins
assolir xifres de 10.935.682 l’any 20166 a l’illa de Mallorca.

6

Segons dades de l’Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
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Font: IBESTAT

La distribució anual dels turistes es concentra en els mesos corresponents al període que
compren els mesos de maig fins a octubre tal com mostra el gràfica adjunt7:

Font: IBESTAT

En la revisió del Pla Director és primordial considerar el pes del turisme en la generació
de residus de l’illa. Per aquest motiu, s’ha elaborat un càlcul estimatiu de la població
estacional. Aquesta magnitud s’ha calculat en base a la informació estadística continguda
en la base de dades de l’IBESTAT en relació als visitants i a la seva estada mitjana en l’illa.
L’any 2016 el nombre de viatgers de l’illa van ser un total de 10.935.682 turistes amb una
mitjana de 6,26 dies d’estada8. Per tant, per obtenir el nombre de població equivalent es
multiplica el nombre de viatgers per la mitjana de dies d’estada i es divideix entre els 365
dies de l’any. El resultat obtingut (187.554) se sumarà a la població de dret censada
corresponent a l’any 2016 obtenint d’aquesta manera l’índex de pressió humana (IPH).
7
8

Segons dades de l’Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Dades FRONTUR.
S’han considerat el nombre de viatgers i estada mitjana en apartaments i hotels.
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Taula 2-2: Càlcul de la població de fet en l’illa de Mallorca.

EQUIVALÈNCI
A POBLACIÓ
ESTACIONAL

POBLACIÓ DE FET

INDEX DE PRESSIÓ
HUMANA

5.950.560

106.295

975.362

1.014.541

873.414

8.925.761

158.463

1.031.877

1.035.524

2012

876.147

9.173.974

162.364

1.038.511

1.052.519

2013

864.763

9.474.719

167.778

1.032.541

1.062.646

2014

858.313

9.650.469

166.041

1.024.354

1.066.956

2015

859.289

8.806.950

153.699

1.012.988

1.080.709

2016

861.430

10.935.682

187.554

1.048.984

1.112.864

ANY

POBLACIÓ
DE DRET

2010

869.067

2011

NOMBRE DE
VISITANTS

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’IBESTAT
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2.7 QUADRE COMPARATIU REQUERIMENTS PLA DIRECTOR SECTORIAL
L’article 12 de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial estableix que el
contingut dels Plans Directors Sectorials s’han d’ajustar a les determinacions de les
directrius d’ordenació territorial i ha de contenir els documents escrits i gràfics necessaris
per reflectir coma mínim els contingut següents:
CONTINGUTS MARCATS PER LLEI

APARTAT RELACIONAT

a) Definició dels objectius que es
persegueixen amb el pla

4. Objectius i principis bàsics del pla

b) Anàlisi dels aspectes sectorials a què es
refereix el pla i formulació d’un diagnòstic
d’eficàcia en relació amb el sistema
general d’assentaments humans, amb
l’activitat econòmica i amb el medi
ambient i recursos naturals.

3. Diagnosi de la situació actual de gestió
de residus (i annexes associats)

c) Articulació amb els plans territorials
insulars i amb el planejament municipal
existent, amb determinació expressa de
les vinculacions que es creïn

9. Articulació amb els plans territorials
insulars i amb el planejament municipal

d) Justificació i definició de l’esquema
general de les infraestructures, les obres,
les instal·lacions i els serveis que es
prevegin, tenint en compte la incidència
ambiental

5. Justificació i pla d’infraestructures

e) Fixació de les característiques tècniques
generals que s’han d’aplicar, degudament
classificades, si pertoca, en arribar a la
fase de projecte d’obra.

No pertoca

f) Relació i localització de les obres i
actuacions integrades en el pla.

6. Ubicació de la xarxa d'infraestructures

g) Estudi econòmic financer que valori les
obres i les actuacions i estableixi els
recursos directes i indirectes amb els
quals es pretenen finançar

8. Estudi econòmic financer
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CONTINGUTS MARCATS PER LLEI

APARTAT RELACIONAT

h) Fixació dels sistemes d’execució, les
prioritats i la programació de les
actuacions

5.3. Priorització i pla desenvolupament
infraestructures

i) Mesures de suport encaminades a
promoure les actuacions que afavoreixin
la consecució dels objectius assenyalats

Annex Descripció, característiques de les
instal·lacions del servei públic i condicions
d’entrada i sortida

j) Mesures encaminades a minimitzar
l’impacte de les infraestructures sobre el
medi i a aconseguir un ús sostenible dels
recursos naturals

7 Diagnosi impacte ambiental
instal·lacions i proposta de mesures de
minimització d’impacte
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3

DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.1 ANÀLISI HISTÒRIC DE LA GENERACIÓ I LA GESTIÓ DE
RESIDUS
En el següent punt es treballen les dades obtingudes durant el període 2010-2016 en
termes de generació de residus, valorització del material.
L’estudi de les infraestructures utilitzades per la gestió de residus són objecte de diagnosi.
Aquesta ens permetrà conèixer informació sobre diferents aspectes tècnics de les
instal·lacions com la seva vida útil i que juntament amb el càlcul de la recollida selectiva
(valorització material), ens permetran determinar mesures concretes a nivell de xarxa
d'infraestructures.
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3.1.1 GENERACIÓ DE RESIDUS
Per entendre la situació actual dels residus a Mallorca i poder fer una millor diagnosi, s’ha
estudiat l’evolució que ha tingut la generació de residus en els darrers anys. A partir de
l’any 2010 la generació global es situava en valors sobre les 900.000 tones/any de residus,
aquesta quantitat ha incrementat fins les 1.034.546 tones/any del 2016, passant per una
disminució en els períodes del 2012 i 2013 que arribava a 780.000 tones/any.
En el gràfic 3-1 s’observa la tendència de la generació del residus i complementàriament
a la Taula 3-1 es mostra la informació detalla referent al residus entrats al servei públic
insularitzat per fluxos de caràcter primari.

Taula 3-1: Evolució detallada dels residus entrats al servei públic insularitzat per fluxos de caràcter primari
(T) (2010-2016)

Fluxos primaris
Envasos i residus
d'envasos
FORM
Fracció Vegetal
Llots de depuració
d'aigües residuals
Paper i cartró
Plàstics agrícoles
Pneumàtics al final de la
seva vida útil
Residus sanitaris
Residus d'aparells elèctrics
i electrònics
Residus de Construcció i
Demolició
Residus Voluminosos
Resta
Subproductes animals
Vidre
Total general

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10.478
11.367
21.183

11.424
13.307
13.538

11.877
13.759
12.636

12.137
13.628
10.971

12.719
15.452
12.893

13.908
17.061
16.712

15.484
18.825
17.788

70.084
28.211
0

63.309
27.690
0

61.311
25.844
0

65.272
25.522
3

64.310
26.581
670

66.904
27.511
275

69.614
29.076
222

269
0

713
0

577
1.481

549
1.603

687
2.497

874
3.141

2.527
3.426

2.571

1.512

1.894

1.422

1.563

1.706

1.686

278.737
26.429
455.294
0
19.639
924.262

211.668
22.268
455.210
2.074
20.397
843.110

175.094
19.212
438.998
1.626
20.651
784.959

181.299
18.669
437.106
2.194
20.926
791.301

222.379
24.362
439.116
1.344
22.103
846.677

287.257
29.297
457.366
1.540
22.603
962.261

349.504
36.857
462.932
1.887
24.713
1.034.546
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Es podria pensar que aquesta evolució es troba determinada per l’entorn de crisi
econòmica que van existir aquests anys. En el període 2012 i 2013 les fraccions que
residus que més disminueixen són del residus de la construcció-demolició i els residus
voluminosos.
Taula 3-2: Evolució detallada de la generació de residus per fluxos de caràcter secundari (T) (2010-2016)

Fluxos secundaris
Llots metanització
Pneumàtics al final de la
seva vida útil
Resta
Rebuig plantes reciclatge
RU dels RCD
Total general

2010
9.032

2011
9.516

2012
11.578

2013
12.257

2014
12.175

2015
14.703

2016
16.507

3.224

2.907

2.772

2.747

3.051

3.559

3.045

41.482
11.159
30.324
53.739

34.991
11.377
23.614
47.414

35.158
11.865
23.293
49.508

33.576
11.354
22.222
48.580

43.249
13.207
30.042
58.475

52.281
14.509
37.772
70.543

69.916
19.997
49.919
89.468

Els fluxos de caràcter secundari estan formats per materials ja considerats en els fluxos
de caràcter primari. Resulten els residus generats per les plantes de tractament de residus
del sistema insularitzat de residus que es gestionen dintre del mateix sistema.
A continuació es mostra la distribució de la generació de residus segons el origen de la
seva generació, es a dir, si es tracta de residus municipals i assimilables, de residus
industrials, de fangs de EDAR o de Residus de la Construcció i Demolició (RCD).
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Taula 3-3: Evolució detallada dels residus tractats al servei públic segons origen (T) (2010-2016)

Origen
Residus de procedència
municipal
Residus de procedència
industrial
Residus procedents de les
EDAR
Residus procedents de la
construcció i demolició
Total

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

61,21%

65,66%

68,28%

67,08%

64,57%

59,31%

57,61%

1,05%

1,72%

1,60%

1,76%

1,57%

3,88%

1,88%

7,58%

7,51%

7,81%

8,25%

7,60%

6,95%

6,73%

30,16% 25,11% 22,31% 22,91% 26,26% 29,85% 33,78%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

La distribució de la generació dels residus segons els seu origen de l’any 2016 es reparteix
tal i com es pot veure a la Figura 3-5.

L’any 20016 el 57% dels residus van ser d’origen municipal, seguit del 34% que van ser
RCD. Les dades dels residus municipals es treballen més detalladament a l’anàlisi de la
bossa tipus. Destaca la gran importància dels residus de la construcció sobre el total
generat a l’illa, aquest 34% implica un total de 349.504 tones anuals.

3.1.2 RESIDUS MUNICIPALS
La generació de residus municipals s’ha avaluat tenint present dos tipus de dades de
població. D’una banda la població fixa representada per la població de dret9 i la població
estacional. Per tal de valorar l’impacte global de la població, fixa més estacional, s’ha
emprat l’índex de pressió humana (IPH)10. S’ha calculat la ràtio de generació de residus
per població de dret i per població segons IPH.
Amb totes aquestes dades s’obté la Figura 3-2 on es pot observar com la ràtio de
generació IPH oscil·la dintre d’uns marges coherents i el IPH incrementa gradualment any
rere any.

9

Nombre total de població censada segons dades Ibestat.
Indicador de pressió humana: mesura diàriament la carga demogràfica que suporta cada una de les illes Balears. Font: Ibestat.

10
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Figura 3-3: Evolució de la generació de residus municipals entrats al servei públic a Mallorca (2003 - 2016)

A l’illa de Mallorca l’any 2016 es van generar un total de 594,43 tones de residus domèstics i comercials. Considerant la població de dret, la
ràtio de generació de residus per habitant l’any 2016 va ser de 1,89 kg/hab./dia. En canvi, si incorporem l’estimació de la població estacional
en el càlcul de la generació per càpita aquesta disminueix fins a valors de 1,46 kg/hab./dia.
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Un altre factor important és conèixer l’evolució que ha experimentat la recollida selectiva.
A la Figura 3-4 es mostren les quantitats (T) recollides pel servei públic de manera selectiva
de cada fracció en el període 2003 - 2016. En forma de línia es representa el % de Recollida
Selectiva Bruta11 anual (RSB). Cal tenir en compte que les dades de paper i cartró fins l’any
2007 inclouen les dels gestors privats, denominat paper comercial. A partir del 2008
només es comptabilitzen les tones que entren al servei públic.

11

Quantitat de residus recollits de manera selectiva sense restar la quantitat d’impropis continguts, respecte la quantitat total de
residus Recollits pel servei públic de manera selectiva i incloent la fracció resta.
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A la Figura 3-7es mostra l’evolució anual de la fracció resta. Aquesta presenta una
generació mínima durant el període 2012-2014 coincidint amb una disminució global de
la generació de residus en aquests anys. A partir del 2013 s’observa un canvi de tendència
i un increment de la quantitat de fracció resta.
Figura 3-7: Evolució de la recollida de la fracció resta en el període 2003 – 2016
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3.1.3 RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ
A continuació es mostra l’evolució dels darrers anys de residus de la construcciódemolició (RCD) gestionats pel servei públic insularitzat, representats segons el tipus de
tractament aplicat.
S’observa que durant el període 2012-2013 es va generar la menor quantitat d’aquesta
tipologia de residus. En quant al volum destinat a eliminació; ha augmentat des d’un
3,01% l’any 2010 a un 4,02% el 2016, el reciclatge passa d’un 59% a un 61% l’any 2016
passant per un màxim d’un 70% l’any 2013, en canvi les operacions de rebliment passen
d’un 37% el 2010 a un 34% el 2016, patint un pic els anys 2014 i 2015, de un 44% i 46%
respectivament.
Figura 3-8:Evolució del residus procedents de l’activitat de la construcció, recollits pel servei públic, per
tipologia de tractament (2010-2016)

3-9: Gestió dels residus de la construcció i demolició any 2016
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3.1.4 RESIDUS INDUSTRIALS
A continuació es mostra un resum de les dades recollides pel servei públic insularitzat dels
residus associats a l’activitat industrial a Mallorca. Les dades disponibles reflecteixen una
variabilitat notable que potser és atribuïble a la disponibilitat de dades i no a la fluctuació
del servei.
La major part dels residus industrials es correspon a fracció resta entrada directament a
les instal·lacions de gestió del Consell Insular de Son Reus. És possible que no es disposi
de la totalitat de les dades del sector industrial.
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3.1.5

LLOTS EDAR

Els residus procedents de les EDAR són els llots que s’obtenen com a residus del
procediment de la depuració de les aigües. Tal i com s’ha indicat anteriorment aquests
llots van representar el 7% de la quantitat de residus generats al 2016.
Al gràfic següent es mostra l’evolució de la quantitat de residus procedents de les EDAR
des del 2010 fins al 2016. Al gràfic es representa també l’Índex de Pressió Humana Mitjà,
mesurat en habitants, i la línia de tendència del model exponencial.

3.1.6 INCINERACIÓ AMB VALORITZACIÓ ENERGÈTICA:
Segons les dades disponibles la incineració amb valorització energètica de residus
procedents del servei públic insularitzat de Mallorca es situa al voltant de les 500.000 T
/any.
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3.2 COMPOSICIÓ DELS RESIDUS. BOSSA TIPUS
En el marc de la redacció del present PDSRNPM s’ha considerat adequat avaluar la
composició dels residus no perillosos domèstics a partir del càlcul de la bossa tipus.
Primerament es va fer un càlcul de la bossa tipus a partir de les caracteritzacions de cada
fracció del residus del servei públic insularitzat de Mallorca12. El resultats obtinguts
s’esbiaixen dels esperats, donat que algunes de les caracteritzacions no eren
representatives de la fracció objecte.
Finalment s’ha optat per refer el càlcul adaptant la realitat de Mallorca a un intens estudi
realitzat a Catalunya, en el marc del Programa General De Prevenció I Gestió De Residus I
Recursos De Catalunya 2020 (PRECAT 2020), que calcula la bossa tipus de Catalunya.
Partint d’una adequada classificació dels municipis de Mallorca, s’ha cercat el
paral·lelisme entre aquesta i la classificació emprada del càlcul de la bossa tipus de
Catalunya, en el marc del Programa General De Prevenció I Gestió De Residus I Recursos
De Catalunya 2020 (PRECAT 2020). S’han seleccionat les bosses tipus calculades per a cada
tipologia de municipi de Catalunya i s’han assimilat a les tipologies de municipis de
Mallorca.
El càlcul de la bossa tipus global de Mallorca s’ha realitzat ponderant cada fracció de la
bossa tipus associada a una classe municipal per la població de dret del conjunt de
municipis que formen cada classe.

12

Les caracteritzacions disponibles són dels fossats de les incineradores, de la fracció resta, i de la fracció d'envasos. Les dels
fossats sembla que no són representatives de la bossa de residus urbana donat que inclouen residus industrials, els procedents de
la planta de tractament de RCD i voluminosos i inclús del residus que es varen fer servir com a combustible durant uns anys (2013
fins a 2015). Això donava uns resultats aparentment poc reals, com un % d'orgànica d'aproximadament un 12%.
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Palma

Rural

Residencial

Rural turístic

Turístic

Urbà Serveis

Total Mallorca

12584097,27
Orgànica
Envasos
3380742,11
Lleugers
Domèstics
Envasos
507715,74
Lleugers
Comercials
Paper –
5234307,51
Cartró
Envasos
3445213,95
vidre
1361967,62
Cel·lulosa
1502999,77
Tèxtil
Tèxtil
1341820,17
sanitari
Voluminoso
1619854,98
s
Restes de
1837447,44
poda i
jardineria
1031549,44
Runes
4239023,48
Altres
2212190,01
Humitat
40.298.929,49
Total

742.203,44

5.290.932,85

494.226,17

6.499.936,86

1.062.232,92

26.673.629,51

219.704,76

1.108.699,76

138.821,32

1.978.132,37

295.431,24

7.121.531,56

22.172,04

110.092,85

43.428,06

256.378,02

19.426,62

959.213,33

206.267,16

1.133.308,75

183.177,33

2.634.158,48

429.218,34

9.820.437,57

198.428,56

1.132.013,54

222.336,82

2.023.375,55

286.634,28

7.308.002,70

107.500,80

296.603,09

52.521,97

527.837,10

87.236,52

2.433.667,10

41.208,64

353.592,33

46.211,91

929.998,70

135.986,34

3.009.997,69

163.490,80

502.541,48

57.347,31

1.038.079,63

132.687,48

3.235.966,87

133.256,20

32.380,25

137.893,37

454.945,31

215.158,98

2.593.489,09

107.724,76

869.085,91

102.445,68

4.009.048,45

288.833,52

7.214.585,76

24.859,56

174.853,35

84.072,27

779.188,10

141.850,98

2.236.373,70

204.923,40

1.409.188,48

231.059,55

3.001.130,94

437.282,22

9.522.608,07

67859,88

537512,15

62543,83

1002890,49

133054,02

4.016.050,38

2.239.600

12.950.804,79

1.856.085,59

25.135.100

3.665.033,46

86.145.553,33

Valors resultants de la ponderació de la generació a partir de les bosses tipus per la
població de dret 2016:
Per últim es calcula el promig de cada fracció amb el total de l’illa de Mallorca multiplicant
el percentatge representatiu de cada municipi peel percentatge de generació.
Taula 3-4: Percentatges bossa tipus Municipal de l’illa de Mallorca

Classificació
Bossa tipus
Mallorca amb Palma
com Barcelona
Orgànica
30,96%
Envasos Lleugers Domèstics
8,27%
Envasos Lleugers Comercials
1,11%
Paper – Cartró
11,40%
Envasos vidre
8,48%
Cel·lulosa
2,83%
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Bossa tipus
Tèxtil
Tèxtil sanitari
Voluminosos
Restes de poda i jardineria
Runes
Altres
Humitat

Classificació
Mallorca amb Palma
com Barcelona
3,49%
3,76%
3,01%
8,37%
2,60%
11,05%
4,66%
100,00%

3.3 FLUXOS DE LES FRACCIONS DE RESIDUS
En el següent punt s’identifica el flux de cadascuna de les fraccions que formen part del
nou PDSRNPM.
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3-14: Flux residus per tipologia
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3-15: Relació flux entre municipis i estacions de transferència
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Els residus generats es classifiquen en tres blocs segons el seu primer destí de les
instal·lacions del servei públic:
● Estacions de transferència: residus que van directament a l’estació de
transferència, recollits i transportats pels serveis públics de recollida municipal:
vidre, paper i cartró, envasos i resta.
● Centres de Transferència i Pretractament (CTP): Residus que van directament als
Centres de Transferència i Pretractament: voluminosos, RCD i pneumàtics fora
d’ús.
● Residus que van directament a tractament:
o Planta incineradora amb valorització energètica: s’hi destinen
directament els residus sanitaris del Grup II, la fracció resta, els plàstics
agrícoles i els Subproductes Animals No Destinats Al Consum Humà
(SANDACH) (exceptuant el cas d’animals de gran volum que es portaran
al dipòsit d’emergència (abocador de coa), si no es pot enterrar en sòl
agrícola) (en funció del municipi es realitza una transferència prèvia a les
ETs), entre altres
o Planta de compostatge: per a fracció FORM recollida selectivament, els
llots de EDAR generats i el digest generat a la planta de metanització. La
poda es fa servir com a material estructurant.
o Planta de metanització: per a fracció FORM recollida selectivament i els
llots no digerits de l’EDAR generats.
o Planta d’assecat solar: per als llots digerits de l’EDAR generats i el digest
generat a la planta de metanització.
o Planta selecció d’envasos (en funció del municipi es realitza una
transferència prèvia a les ET’s)
El flux per cada fracció:
● Vidre i Paper/Cartró : Es recull de forma selectiva cada una de les fraccions i es
porten a una estació de transferència, on es compacten i es traslladen a una
planta de tractament externa al servei públic pel seu reciclatge.
● Envasos: Es recull de forma selectiva i es porta a una estació de transferència, on
es compacta i es trasllada a una planta d’envasos per a ser triat i reciclat o es
porten directament a la planta d’envasos.
● FORM: Es recull de forma selectiva en alguns municipis (39 municipis). Té una via
de tractament, va directament a la planta de metanització. En aquesta planta es
produeix energia elèctrica.
● Resta: es deriva a la planta de valorització energètica.
● Llots de depuradora: poden ser tractats per tres vies diferents, per metanització,
per compostatge i per assecatge solar. En els casos de la metanització i el
compostatge es produeix compost i en el cas de l’assecatge solar es generen un
llots que posteriorment seran portats a la planta de valorització energètica.
● Residus de la construcció i demolició (RCD) i Voluminosos: es porten a un centre
de transferència i pretractament i a planta de tractament, on es farà un triatge
per a un posterior reciclatge o valorització.
● Pneumàtics fora d’us (PFU): són portats a un centre de transferència i
pretractament del servei públic, per a posteriorment portar-los a la planta de
valorització energètica. Els pneumàtics de mides grans que el RD 1481/2001
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●

●

permet destinar a abocador van directament al dipòsit del Corral d’en Serra, a
Santa Margalida.
Residus Sanitaris de grup II Residus i Animals (SANDACH): Aquests residus van
directament a incinerar, exceptuant el cas d’animals de gran volum que es
portaran al dipòsit d’emergència (abocador de coa), si no es poden enterrar en
sòl agrícola.
Poda: es recull, es tritura i s’utilitza com a material estructurant en el procés de
compostatge.

La planta de valorització energètica genera, de forma inevitable, una sèrie de residus:
cendres i escòries
Les cendres representen aproximadament un 4% de l’entrada total de residus als
forns. Es generen principalment per l’addició de diferents productes per a l’abatiment
de gasos contaminants generats durant el procés d’incineració. El destí d’aquestes
cendres és, donada la seva natura de residu perillós, l’abocament a un dipòsit
controlat. Com a element addicional de seguretat, aquestes cendres són additivades
amb ciment i aigua per tal d’aconseguir la seva cimentació durant el seu abocament.
Les escòries són generades durant el procés d’incineració per aquells elements no
combustibles presents als residus. Aquestes escòries són tractades convenientment a
la Planta de Tractament d’Escòries a on es separa la part metàl·lica (fèrrica i no fèrrica)
que es pot destinar al circuit del reciclatge, de la part mineral. Les escòries
representen aproximadament un 20% de les entrades a la planta incineradora.
La part mineral de les escòries és sotmesa a un procés de maduració consistent en el
seu curatge a l’aire amb la corresponent recollida de lixiviats amb l’objectiu de reduir
la càrrega contaminant que pugui tenir. Al final del procés de maduració, s’obté un
subproducte mineral amb càrrega contaminant molt baixa que es considera adient
per al seu ús a diferents aplicacions dins de l’àmbit de l’obra pública.
En els cas que la planta incineradora amb valorització energètica pateixi alguna averia,
els residus es porten al dipòsit d’emergència final (abocador de coa).
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3.4 MAPA D’EQUIPAMENTS EXISTENTS
El servei públic insularitzat de residus no perillosos de Mallorca engloba un total de 30
instal·lacions per a la gestió dels residus que estan distribuïdes per tota l’illa, tot i que
presenten una major concentració a la zona de Son Reus.
A continuació es presenta el llistat de les instal·lacions per tipologia:
● Estacions de transferència:
o EETT Llevant (Manacor)
o EETT Nord (Alcúdia)
o EETT Ponent (Calvià)
o EETT Centre (Binissalem)
o EETT Sud (Campos)
● Plantes de compostatge FORM:
o Planta de compostatge Zona 1 (Marratxí)
● Planta de compostatge de Llots:
o Planta de compostatge Zona 1(Marratxí)
o Planta de compostatge Calvià* (dissenyada per FORM)
o Planta de compostatge Ariany
o Planta compostatge Sa Pobla
o Planta de compostatge de Felanitx
● Planta de selecció d’envasos
● Planta de valorització energètica
● Dipòsit de seguretat de cendres
● Planta de metanització
● Planta de assecatge solar
● Dipòsit d’emergència (abocador de Coa)
● Dipòsit de rebuig zona 2 (Corral d’en Serra)
● Plantes de tractament:
o Planta de tractament Bunyola (PT1)
o Planta de tractament Santa Margalida (PT2)
● Planta tractament d’escòries
● Centres de transferència i pretractament.
o CTP1 Centre (Inca)
o CTP2 Sud (Llucmajor)
o CTP3 Est ( Artà)
o CTP4 Est (Manacor)
o CTP5 Oest (Calvià)
o CTPS6 Sud ( Porreres)
En l’Annex 3 es presenta un plànol amb les instal·lacions esmentades anteriorment.
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3.5 DETERMINACIÓ DEL NIVELL DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE
PREVENCIÓ, REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ MATERIAL I
VALORITZACIÓ ENERGÈTICA PER A CADA FRACCIÓ DE RESIDUS
El Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de l’illa de Mallorca revisat per
darrera vegada l’any 2006 defineix les línies bàsiques d’actuació a aplicar basades en la
prevenció i minimització dels residus, el model de recollida selectiva, alternatives per al
tractament de residus, adequacions de les instal·lacions i creació de noves.
El Pla Director Sectorial per a la Gestió dels residus de construcció-demolició, voluminosos
i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca, aprovat al 2002, estableix el marc normatiu
d’aquests residus a Mallorca.
En motiu de la redacció del nou Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de Mallorca
es presenta el següent apartat que revisa els objectius establerts a ambdós Plans Directors
vigents, amb la finalitat de conèixer la situació actual.

3.5.1 NIVELL DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DEL PLA DIRECTOR
SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS URBANS DE L’ILLA DE MALLORCA
(PDSGRUM)
Taula 3-5: Estat de consecució dels objectius del PDSRNPM

OBJECTCIUS PDSGRUM

RESULTAT MALLORCA

Estabilitzar la producció dels residus
urbans per habitant de fet i any dins
l’horitzó temporal del pla

Disminució de la ràtio de
generació de residus urbans
un 14,29%
-

La valorització13 o incineració amb
recuperació d’energia d’un mínim del
60% en pes dels residus d’envasos per a
l’any 2008.

13

G.
ASSOLIMENT

2008: No es disposa de
les dades de valoració
materials d’envasos i
residus
d’envasos.
S’assoleix un 100% de
valorització energètica
dels envasos i dels
residus d’envasos.

Valorització energètica
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OBJECTCIUS PDSGRUM

RESULTAT MALLORCA

-

-

G.
ASSOLIMENT

2015: S’assoleix un
94,66% de valorització
energètica teòrica dels
envasos i dels residus
d’envasos.
2016: S’assoleix un
94,22% de valorització
energètica teòrica dels
envasos i dels residus
d’envasos.

2008: No es disposa de
les dades de reciclatge
d’envasos
i
residus
d’envasos.
- 2015:
S’assoleix
un
32,85% de reciclatge dels
residus d’envasos.
- 2016:
S’assoleix
un
33,27% de reciclatge dels
residus d’envasos.
- Reciclatge 60% en pes de
vidre: Al 2015 es va
reciclar un 27,38% i al
2016 un 27,84%
- Reciclatge 60% en pes de
paper cartró: Al 2015 es
va reciclar un 22,73% i al
2016 un 22,35%
- Reciclatge 50% en pes de
metalls: No es disposen
dades per valorar aquest
resultat
- Reciclatge 22,5% en pes
de plàstics: No es
disposen dades
per
valorar aquest resultat
- Reciclatge 15% en pes de
fusta: No es disposen
dades per valorar aquest
resultat
No es pot avaluar la dada per
l’any específic 2008 però sí
pels anys 2015 i 2016.
-

L’assoliment d’un reciclatge mínim d’un
55% i d’un 80% màxim per a l’any 2008
per als residus d’envasos

L’assoliment dels objectius de reciclatge
per a l’any 2008 per als següents
materials continguts en els residus
d’envasos:
a) 60% en pes de vidre.
b) 60% en pes de paper cartró.
c) 50% en pes de metalls.
d) 22,5% en pes de plàstics.
5% en pes de fusta.

61

Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de l'Illa de
Mallorca (PDSRNPM)

OBJECTCIUS PDSGRUM

Percentatges de recollida selectiva
a) Paper Cartró (68%)
b) Vidre (68%)
c) Envasos Lleugers (28%)
d) Fracció orgànica dels residus
municipals (55%)

Objectius de tractament.
38% de valorització material:
● dels quals un 43% serà per als
residus especificats a l’epígraf a) de
l’article 2.2
● i un 100% per als residus especificats
a l’epígraf e) de l’article 2.2
Objectius de tractament.
62% d’incineració amb recuperació
d’energia.
Objectius de tractament.
0% d’eliminació en abocador controlat,
excepte emergències.

RESULTAT MALLORCA

G.
ASSOLIMENT

Per l’any 2013, Recollida
selectiva valorada segons la
generació teòrica a partir de
la bossa tipus calculada de:
- 68% per al paper cartró:
28,29%
- 68% per al vidre: 31,17%
- 28% per als envasos
lleugers: 16,35%
- 55% per a la fracció
orgànica dels residus
municipals: 5,56%
38 % de valorització
material: 34,88% (2016:
39,47%)
a) de l’article 2.2 del
PDSGRUM14: No
existeixen dades
disponibles
b) de l’article 2.2 del
PDSGRUM15: 51,63%
(2016: 53,98%)
65,12% (2016: 60,53%)

excepte emergències: 0,00%
(2016: 0,00%)

3.5.2 NIVELL DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DEL PLA DIRECTOR
SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-

14

a) Residus urbans, pròpiament dits, produïts com a conseqüència de les activitats i les situacions següents: domiciliàries;
comercials, industrials i de serveis; sanitàries a clíniques, hospitals i ambulatoris; i neteja viària, jardins, zones verdes, i recreatives.
S’exclouen específicament els residus regulats en el pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció demolició,
voluminosos i pneumàtics fora d’ús de Mallorca.
15
e) Fangs o llots de les estacions depuradores d’aigües residuals urbanes.
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DEMOLICIÓ, VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS FORA D’ÚS DE
L’ILLA DE MALLORCA (PDSGRCDVPFUM)
Taula 3-6: Estat de consecució dels objectius del PDSGRCDVPFUM

OBJECTIUS PDSGRCDVPFUM

Residus de construcció - demolició

Objectiu de reducció 10% mínim:

Residus de construcció - demolició

Objectiu de recollida controlada 100%

Residus de construcció - demolició

Objectiu de valorització 70%, amb un
mínim d’un 15% de reciclatge:

Residus de construcció - demolició

Objectiu d’abocament controlat màxim
d’un 30%:
Residus voluminosos16:

Objectiu de recollida controlada 100%:

Residus voluminosos
Objectiu de valorització 75%

RESULTAT MALLORCA

G.
ASSOLIMENT

Increment del 23,08% del
2006 al 2016

No es disposen dades
quantificades dels
abocament incontrolats

Valorització 96,39% i
reciclatge 61,10% al 2016

Operacions de rebliment
35,29% l’any 2016.

No es disposen dades

100 % al 2016 (inclou
valorització energètica
>90%)

16
Residus voluminosos, aquells residus que per les seves característiques (dimensions, pes, propietats, …) no poden ser objecte de
recollida ordinària. En qualsevol cas tindran la consideració de residu voluminós els següents: - Electrodomèstics i aparells elèctrics i
electrònics rebutjats (inclou els residus d’aparells elèctrics i electrònics que s’especifiquen als annexos I i II d’aquesta norma).
- Matalassos rebutjats.
- Mobles i altres estris rebutjats.
- Els residus assimilables i definits en algunes categories o subcategories de Catàleg europeu de residus aprovat mitjançant la
Decisió 2001/118/CE de la Comissió, de 16 de gener de 2001.
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OBJECTIUS PDSGRCDVPFUM

Residus voluminosos
Objectiu d’abocament controlat
màxim d’un 25%
Residus de pneumàtics fora d’ús

Objectiu de recollida controlada 100%

Residus de pneumàtics fora d’ús

Objectiu de valorització material i/o
energètica 75%
Residus de pneumàtics fora d’ús

Objectiu d’abocament controlat
màxim d’un 25%

3.5.3

RESULTAT MALLORCA

G.
ASSOLIMENT

0,00% al 2016

No es disposen dades
quantificades dels
abocament incontrolats

>9517% al 2016 (inclou
valorització energètica)

No es disposen dades
quantificades dels
abocament incontrolats

NIVELL DE COMPLIMENT ACTUAL RESPECTE ELS OBJECTIUS ESTATALS

De manera complementària a l’estat de consecució dels objectius dels actuals Plans
Directors Sectorials de residus s’ha trobat d’interès realitzar una comparativa amb els
objectius estatals recollits en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats,
vigent actualment.
Taula 3-7. Comparativa de compliment dels objectius respecte la normativa (Llei 22/2011)

OBJECTIUS ESTATALS

RESULTAT MALLORCA

Prevenció i preparació per la
reutilització
Segons l’article 15 les administracions
han d’aprovar programes de prevenció
de residus on s’estableixin els objectius
de prevenció, de reducció de la
quantitat de residus generats i de
reducció de la quantitat de substàncies
perilloses o contaminats, es descriuran
les mesures de prevenció existents i

Mallorca no disposa en
l’actualitat de Pla de
Prevenció
de
residus.
Tanmateix, ha desenvolupat
algunes actuacions en relació
a la prevenció de residus
(Campanyes:
Setmana
Europea de la Prevenció de
Residus, Lets Clean Up
Europe).

17

NIVELL DE
COMPLIMENT

Puntualment es dipositen PFU en el dipòsit de rebuig si no pot ser gestionat a través de la planta incineradora
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OBJECTIUS ESTATALS

RESULTAT MALLORCA

NIVELL DE
COMPLIMENT

s’avaluarà la utilitat de mesures
adequades.
Prevenció i preparació per la
reutilització
La disposició addicional segona
estableix objectius per la substitució de
les bosses d’un sol ús.
Les administracions han d’adoptar
mesures per promoure sistemes més
sostenibles de prevenció, reducció i
gestió dels residus de bosses comercials
d’un sol ús de plàstic no biodegradable.
S’estableixen els següents objectius:
- Abans del 2016 substitució del 80%
de les bosses posades en el mercat
el 2007.
El 2018 substitució de la totalitat de
les bosses, amb excepció de les que
contenen peixos, carns o altres
aliments.

Prevenció de residus
L’article 15 defineix una reducció del pes
dels residus generats el 2020 en un 10%
respecte els generats el 2010.

Preparació per a la reutilització,
reciclatge i valorització
L’article 22 estableix els objectius
específics de preparació per la
reutilització, reciclat i valorització.
Abans del 2020, la quantitat de residus
domèstics i comercials destinats a la
preparació per la reutilització i el
reciclatge per les fraccions de paper,
metall, vidre, plàstic, bio-residus i altres
fraccions reciclables ha d’assolir com a
mínim el 50 % en pes.

El Consell ha dut a terme
campanyes per promoure
l’ús de bosses reutilitzables
per a la compra (campanya
als mercats “de residus, gens
ni mica”) i minimitzar el
consum de bosses de plàstic
no biodegradables.
No es disposen de dades per
avaluar el percentatge de
substitució que suposen.

Dades del 2010 (Mallorca):
924.262 tones
Objectiu 2020: 831.836
tones
Dades del 2016 (Mallorca):
1.034.5446 tones
↑ 24,37 % respecte el
percentatge objectiu de
residus generats pel 2020.
Dades de preparació per la
reutilització i reciclatge del
2016: 29,55 % residus
domèstics
↓ 20,45 % respecte el
percentatge objectiu de
reutilització i reciclatge
Actualment la recuperació de
RCD se situa en un 61,10%.
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OBJECTIUS ESTATALS

RESULTAT MALLORCA

NIVELL DE
COMPLIMENT

Abans del 2020, la quantitat de residus
no perillosos de construcció i demolició
destinats a la preparació per a la
reutilització, el reciclat i altre valoració
de materials, amb exclusió dels
materials en estat natural, ha d’assolir
com a mínim el 70% en pes dels
productes.
Bioresidus
En l’article 24 es determina que les
autoritats
ambientals
promouran
mesures que puguin incloure en els
plans i programes de gestió de residus
per impulsar:
a) La recollida separada de bioresidus per destinar-los al
compostatge o a la digestió
anaeròbia.
b) El compostatge domèstic i
comunitari
c) El tractament de bio-residus
recollits separadament de
forma que s’assoleixi un grau de
protecció del medi ambient dut
a terme en instal·lacions
específiques.
d) Ús de compost produït a partir
de bio residus i ambientalment
segur en el sector agrícola,
jardineria o la regeneració
d’àrees degradades.
Eliminació de residus
L’article 23 exposa que les autoritats
ambientals s’asseguraran que, quan no
es dugui a terme la valorització, els
residus es sotmetran a operacions
d’eliminació segures adoptant mesures
que garanteixin la protecció de la salut
humana i el medi ambient. Els residus
s’hauran de sotmetre a tractament
previ a la seva eliminació a no ser que no
sigui tècnicament viable o no quedi

Al 2010 es va iniciar la
recollida selectiva de la
FORM a 17 municipis de
Mallorca.
La
quantitat
recollida al 2010 va ser de
18.825 T el que representa el
12,87%
dels
residus
domèstics i comercials.

A Mallorca es realitza la
valorització energètica del
residus com a tractament
finalista.
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OBJECTIUS ESTATALS

RESULTAT MALLORCA

NIVELL DE
COMPLIMENT

justificat per raons de protecció de la
salut i el medi ambient.
Font: Elaboració pròpia
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3.6 IDENTIFICACIÓ DE DISFUNCIONALITATS QUE ES PRODUEIXEN EN EL
TRACTAMENT DE CADA FRACCIÓ DE RESIDUS
En aquest apartat es fa una diagnosi sobre l’estat de situació de les infraestructures de
tractament dels residus del servei públic insularitzat de Mallorca.
La diagnosi permetrà conèixer l’estat actual de les instal·lacions i identificar les mancances
d’aquestes per tal de poder considerar-les en futures planificacions i que permetin
determinar les actuacions de millora i optimització de les instal·lacions existents.

3.6.1 LLOTS EDAR
i)
-

-

-

Situació de les plantes de titularitat d’ABAQUA (Sa Pobla, Felanitx, Ariany)
La planta de Sa Pobla està actualment aturada i probablement irrecuperable.
L’edat de la instal·lació i el llarg període d’inactivitat aconsellen no invertir en una
nova posada en marxa d’aquesta planta. En efecte, a la obsolescència tècnica –
comuna a les instal·lacions d’Ariany i Felanitx‑ s’hi afegeixen, en aquest cas, les
condicions de degradació que esdevenen quan les plantes no es mantenen
operatives. A nivell d’ocupació de sòl cal anotar que aquesta és de propietat
d’ABAQUA i que es podria requerir per a l’ampliació de l’EDAR.
Les plantes de Felanitx i Ariany són instal·lacions manifestament obsoletes que –
en qualsevol cas requereixen inversions per seguir funcionant –a més de canvis
en l’explotació i reducció de les entrades.
Al marge de les anteriors apreciacions de caràcter tècnic, existeix el problema
administratiu –d’abast econòmic financer de la titularitat: no té sentit fer
inversions sense aclarir abans els termes de la propietat de les instal·lacions.

ii)
Apreciació general sobre el compostatge de llots digerits d’EDAR
Les situacions apuntades en els punts i) i iii) determinen que –en general- el compostatge
de llots digerits sigui força problemàtic, bàsicament per manca de capacitat de tractament
en instal·lacions adequades.

3.6.2 FORM
iii)

Inoperativitat de les plantes de compostatge de FORM

Les plantes de compostatge de FORM –Marratxí i Calvià- disposen d’una tecnologia de
tambors que no ha estat eficaç i que esta obsoleta. Per tant, cal assumir que el destí
d’aquestes instal·lacions és el desmantellament i que, a tots els efectes pràctics, no es
disposa de la capacitat de tractament associada a les esmentades instal·lacions.
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El cas de Calvià, a més, revesteix un altre matís: s’ha convertit en planta de compostatge
de llots en piles voltejades amb dificultats operatives. Aquesta situació de la gestió global
de la matèria orgànica (llots i FORM) en les diferents instal·lacions del servei, i l’augment
de la FORM en els darrers anys, ha comportat que s’hagin tractat grans quantitats a Calvià.
iv)

Estabilització del Digest (Planta de Compostatge de la Zona 1)

El digest generat en l’etapa de metanització –de FORM i llots, no digerit, és un licor amb
molt baixa concentració de matèria seca que ha de ser deshidratat i estabilitzat. A tal
efecte, les instal·lacions de Marratxí disposen de dues centrífugues amb les que s’obté un
material amb una matèria seca de l’ordre del 17 - 18%.
Aquest material pastós ha de continuar perdent humitat, per a la qual cosa s’introdueix
en els túnels de compostatge –túnels voltejats prèviament barrejat amb material
estructurant.
Hom espera que el procés desenvolupat en els túnels –a més d’estabilitzar la matèria
orgànica del digest- generi la calor necessària per evaporar una part important de l’aigua
continguda en el digest deshidratat mecànicament –que com hem dit conté més de 80%
d’aigua -, abans de poder separar l’estructurant i disposar del material acabat, llest per a
la seva eventual expedició.
No obstant, atès que els compostos orgànics fàcilment descomponibles han estat
degradats en el procés de metanització, el progrés de l’etapa d’estabilització –i assecatge
acostuma a ser molt lent i dificultós. En conseqüència, s’acostuma a requerir molt espai
–de fet, molt temps de procés- per obtenir les condicions desitjades en el material acabat.
Es fa difícil avançar un temps mínim de procés, però inferim de la informació disponible
que actualment no existeix un excés de capacitat de tractament del digest en el sistema
de túnels, atès que estan permanentment ocupats.
D’altra banda, cal assenyalar que en l’actualitat el procés es confia al volteig del material
i a una aeració forçada pel sostre dels túnels.
L’experiència recollida en altres instal·lacions posa de manifest que el Digest procedent
de metanització és un substrat difícil de processar, tant per la seva presentació –pastosa
com pel seu elevat contingut d’aigua –més del 80% i per la manca de compostos fàcilment
degradables que ja han estat majoritàriament descompostos en l’etapa de metanització.
Així, aquests materials requereixen una elevada proporció de material estructurant18 i:
(1) o bé l’addició d’una esmena orgànica que aporti energia i completi el balanç necessari
per assegurar l’evaporació de l’excés d’aigua; (2) o bé disposar d’un temps de procés
‘extra’ –exagerat per a què la lenta degradació dels compostos relativament més estables
proporcionin l’esmentada energia. Val a dir que veiem difícil trobar materials que
funcionin com esmena orgànica entre els residus generats a l’illa.

18

Relativament més baixa en un sistema dinàmic com és aquest cas.
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En qualsevol altre cas, el material –mescla de Digest i estructurant- no s’asseca i resulta
impossible la seva separació i l’obtenció definitiva de compost i estructurant recuperat.
En aquestes circumstàncies les mescles mecànicament improcessables ocupen espai extra
i acaben col·lapsant les instal·lacions.
Serveixi l’anterior consideració per anticipar el risc d’incrementar la capacitat de l’etapa
de metanització sense preveure el tractament ulterior del Digest generat.
S’aprecia que en la campanya 2016 es tractaren 3.653 t de Digest procedent de la Planta
de Metanització en la Planta d’Assecatge Solar.
El motiu va ser la inoperància de la voltejadora que va obligar a desviar digest al no poderse tractar a compostatge. Actualment es disposen de dues voltejadores
v)

Planta de Metanització

Més que una disfunció, s’apunten aquí dues observacions: (1) l’exhauriment de la
capacitat de tractament de l’actual digestor –que durant l’any 2016 ha processat gairebé
6.000 t més que la seva capacitat nominal-; i (2) la ineficiència en la separació dels
impropis –gairebé un 50% de rebuig per extraure de l’ordre d’un 10% d’impropis-.
Cal interpretar la primera observació en el marc de la inoperativitat de les plantes de
compostatge de FORM tractada en un altre punt. També cal tenir en compte que la segona
fase de metanització està en fase de construcció.
Quant a la segona, simplement indicar que aquesta és una característica inherent als
sistemes de metanització –en general- que és menys greu en el cas de disposar d’un
sistema de valorització energètica del rebuig –com és el cas que ens ocupa-.

3.6.3 FRACCIÓ VEGETAL
vi)

Gestió de la Fracció Vegetal

El balanç general de fracció vegetal (FV) recollida assenyala que la relació volumètrica de
barreja amb llots –d’EDAR compostats i digest –de metanització estabilitzat és d’
aproximadament 1 S: 3 FV19.
Aquesta taxa de barreja ha de considerar se –en línies generals- pobre en FV.
D’altra banda, s’observen rendiments molt elevats de compost obtingut respecte dels
substrats processats. Això indica que una bona part de la fracció vegetal introduïda en els
processos es transforma en compost, de manera que no expressa plenament la seva
capacitat estructurant.
Atès l’important volum de materials vegetals rebuts i processats en les diferents
instal·lacions i la necessitat objectiva de disposar de materials estructurants de qualitat
19

S= Substrat (llots, digest). FV= Fracció Vegetal
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per al compostatge dels llots i l’estabilització del digest, entenem que el procediment
actual de gestió de l’anomenada fracció vegetal és –si més no millorable.
El procediment actual comporta acumulacions importants de materials vegetals en la seva
presentació original –sense triturar que ocupen gran quantitat d’espai i generen riscs
d’incendi. Una vegada triturats, els materials s’incorporen als processos de compostatge,
a unes dosis que no sempre depenen de les seves característiques mecàniques. El
comportament mecànic d’aquestes mescles és incert i no permet establir amb garanties
les alçades de treball que comporten el col·lapse de la porositat interior de les piles.
L’anterior és equivalent a dir que es compromet seriosament el manteniment de les
condicions aeròbies durant el procés. Les conseqüències immediates de la manca
d’aerobiosi són la producció de males olors, l’alentiment del procés i les dificultats per
garbellar el compost finalment obtingut.

3.6.4 RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ I VOLUMINOSOS
vii)

Excés de capacitat de tractament de RCD

Al nostre entendre, els problemes associats al sobredimensionament de les instal·lacions
són de dos tipus: (1) immediats sobre el càlcul de la tarifa –i les conseqüències que
esdevenen20-: i (2) a mig/llarg termini, sobre l’estat de les instal·lacions.

3.6.5 PNEUMÀTICS FORA D’ÚS
viii)

Rutes de tractament del PFU (pneumàtics forà d’ús)

Actualment el tractament dels PFU comporta una primera entra a una planta de
transferència per arribar finalment a la planta de valorització energètica.
El sistema no contempla la valorització material dels PFU, tan sols es realitza la valorització
energètica d’aquells que per mides poden ser incinerats. Els PFU de major mida són
dipositats al dipòsit controlat d’En Serra (Sta. Margalida).

3.6.6 AMIANT
MAC INSULAR no disposa de l’equipament adequat per al tractament dels aïllaments que
eventualment continguin amiant, com és el cas dels escalfadors elèctrics d’aigua.
En aquest cas aquest es tracta del circuit de RAEE però evidencia una problemàtica amb
un material perillós que donada la seva naturalesa queda al marge d’aquest Pla.
20

Utilització parcial dels serveis.
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3.6.7 VIDRE, PAPER-CARTRÓ, ENVASOS I RESTA
ix)

Inadequació de les Estacions de Transferència

Totes les Estacions de Transferència –excepte la de Calvià- requereixen intervencions de
diferent abast i urgència. En tots els casos, l’origen de les disfuncions ve determinat per
l’edat de les instal·lacions i per l’increment de sol·licitació que ha suposat la introducció
de les recollides selectives -necessitat d’operar amb 4 fraccions en lloc de 1-.

3.6.8 CENDRES DEL TRACTAMENT DE GASOS
x)

Exhauriment de la capacitat de l’actual Dipòsit de Seguretat

En aquest cas, més que una disfunció –pròpiament dita- es tracta simplement de
l’exhauriment de la capacitat de l’actual dipòsit de seguretat que acull les cendres
inertitzades procedents del tractament de gasos dels forns d’incineració. Actualment hi
ha projectat i aprovat una ampliació del dipòsit.
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3.7 IDENTIFICACIÓ DE MANCANCES D’EQUIPAMENTS PER EL
TRACTAMENT DELS RESIDUS

3.7.1 IDENTIFICACIÓ DE MANCANCES D’EQUIPAMENTS
3.7.1.1 SISTEMA D’ESTACIONS DE TRANSFERÈNCIA
Totes les Estacions de Transferència –excepte la de Calvià- requereixen intervencions de
diferent abast i urgència. En tots els casos, l’origen de les disfuncions ve determinat per
l’edat de les instal·lacions i per l’increment de sol·licitació que ha suposat la introducció
de les recollides selectives -necessitat d’operar amb 4 fraccions en lloc de 1-.
En definitiva, es recomana considerar les propostes concretes plantejades per l’empresa
concessionària per a les estacions d’Alcúdia, Manacor, Binissalem i Campos.

3.7.1.2 TRACTAMENT DE LA FORM
Les capacitats previstes per al tractament de la FORM estan –en principi- distribuïdes
entre les plantes de Marratxí –compostatge, metanització i estabilització del digest- i
Calvià –compostatge-.
La tecnologia originalment prevista per a les instal·lacions de compostatge de la FORM –
tambors de compostatge- no ha resultat reeixida, de manera que la inoperativitat de les
esmentades instal·lacions redueix en 7.000 t FORM/any la capacitat de tractament teòrica
d’aquest tipus de residu.
A hores d’ara, la totalitat de la FORM recollida a Mallorca és tractada a la planta de
metanització –de la Zona-1-.
L’únic- digestor de la planta de metanització –que tracta, a més a més de la totalitat de la
FORM, unes 19.000 t llots/any- treballa actualment en el límit de la seva capacitat. D’altra
banda, s’espera un important increment de la quantitat de FORM recollida en els propers
anys, de manera que s’està construint la fase 2 del projecte de la planta de metanització
amb una segona unitat de digestió.
Quant a la capacitat real d’estabilitzar el digest eventualment produït en una segona
unitat de digestió ens remetem a les consideracions introduïdes en l’apartat 3.7.2.
Cal també apreciar la ineficiència en l’extracció dels impropis de la FORM que és propi
dels sistemes de digestió per via humida –en el sentit de que la retirada dels impropis es
produeix amb la pèrdua concomitant de quantitats molt importants de matèria orgànica.
Al marge del que ha estat comentat fins aquí, cal considerar la conveniència de disposar
d’una planta –d’unes 10.000 t FORM/any de capacitat- per al servei dels municipis de la
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zona Nord. Aquesta instal·lació podria construir-se en ubicacions com Santa Margalida21.
Els avantatges immediats de l’existència d’aquesta instal·lació serien: (1) millora en la
logística del transport de la FORM; i (2) alleugeriment de la sol·licitació de la planta de
Marratxí.

3.7.1.3 TRACTAMENT DELS LLOTS DE DEPURACIÓ
Les capacitats originalment previstes per al tractament dels llots de depuració d’aigües
residuals d’origen municipal es distribueixen entre: (1) les plantes de compostatge
cedides per ABAQUA –Sa Pobla, Ariany i Felanitx-; (2) la planta de metanització de la Zona1; (3) els túnels de compostatge de la Zona-1; i (4) la planta d’assecatge solar de la Zona1.
A les anteriors instal·lacions cal afegir la planta de compostatge de FORM de Calvià –on
l’any 2016 varen tractar-se més de 8.000 t de llots de depuració-.
Actualment la instal·lació és una planta d’assecat solar i tracta pràcticament la totalitat
dels llots digerits generats, aproximadament la meitat dels llots generats a Mallorca22 32.000 t durant l’any 2016-. D’acord amb el balanç immediat, la instal·lació disposa de
certa capacitat romanent. Val a dir, però, que la forta estacionalitat en la producció de
llots pot desvirtuar aquesta apreciació. D’altra banda, es té la percepció de que el
funcionament d’aquesta instal·lació –sobretot en les condicions d’estiu- es manté en un
delicat equilibri quant als efectes de les emissions d’olors. De fet, la capacitat dels dos
equipaments per al tractament de l’aire limita el cabal de l’aire tractat a les primeres hores
transcorregudes des de la càrrega de les unitats de procés. En definitiva, per prudència es
recomana no incrementar la sol·licitació d’aquesta instal·lació i estudiar l’ampliació de la
seva capacitat de tractament de l’aire.
Quant a les capacitats de tractament associades a la planta de metanització, ens remetem
a la descripció realitzada en l’apartat dedicat a la FORM, en el sentit de considerar
exhaurides les possibilitats d’incrementar la càrrega d’aquesta instal·lació sinó es realitzen
modificacions al respecte.
Les capacitats nominals atribuïdes a les plantes de compostatge són les que figuren a la
NORMATIVA DEL PLAN DIRECTOR SECTORIAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

21

S’han visitat dos emplaçaments alternatius: (1) a Santa Margalida, en terrenys que formen part de la reserva
establerta en el PD vigent, entre la PT-2 i el dipòsit controlat; i (2) en la zona restaurada de la pedrera que limita amb
el CTP-Artà.
S’ha realitzat un exercici d’aproximació per determinar la idoneïtat de la logística lligada a cadascun dels
emplaçaments –càlcul diferencial de les [t FORM x km recorregut]- en cada cas. El resultat de l’anterior exercici
indica que –en les condicions de l’escenari treballat- les [t FORM x km recorregut] en el cas de situar la planta en el
municipi d’Artà superen en un 34% les que corresponen a l’emplaçament de Santa Margalida.
D’altra banda, cal indicar que la zona restaurada de la pedrera que limita amb el CTP-Artà és un terraplè d’aportació
del que no es coneix cap paràmetre geotècnic. Per tant, resultaria imprescindible realitzar el corresponent estudi
abans de prendre qualsevol decisió.

22

S’aprecia que en la campanya 2016 també es tractaren 3.653 t de Digest procedent de la Planta de Metanització.
L’aparició d’aquesta quantitat –molt poc significativa- pot alertar no obstant sobre la capacitat real de l’etapa
d’estabilització del Digest –túnels- de la Planta de Compostatge de la Zona-1. Aquesta consideració es desenvolupa
en l’apartat corresponent.
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URBANOS DE MALLORCA (REVISIÓN DE FEBRERO DE 2000) i resulten clarament
exagerades.
Així, identifiquem un dèficit de capacitat de llots sense digerir d’unes 12.000 t/any, sota
les següents premisses:

i)

La planta de Sa Pobla és irrecuperable

ii)

Les plantes de Felanitx i Ariany estan en el límit de la seva vida útil; no obstant, poden
seguir funcionant si: (1) s’adeqüen les entrades a les capacitats reals; i (2) es
modifiquen alguns aspectes de l’explotació

iii) La planta de Calvià tracta llots des de 2012 (tot i no ser una instal·lació dissenyada
amb aquesta finalitat).
En el moment en que deixin de funcionar Sa Pobla i Ariany el dèficit de capacitat
augmentarà .
Els valors anteriors han de corregir-se –a efectes de disseny- pel valor de l’increment de
producció previst i per l’efecte estacional-.
Les necessitats identificades poden cobrir-se amb: (1) la dotació d’un nou digestor en la
planta de metanització de la Zona-1; i (2) la introducció d’una o més instal·lacions de
compostatge o d’assecatge solar, preferentment localitzades en la meitat nord de l’illa.
Cal considerar que les eventuals iniciatives romandran condicionades per l’actual
titularitat de les instal·lacions (ABAQUA).

3.7.1.4 TRACTAMENT DE LA FRACCIÓ VEGETAL
Ha estat descrita en un altre apartat la conveniència de processar de forma independent
la fracció vegetal –de naturalesa i presentació diversa- a fi i efecte de disposar de materials
estructurants idonis per als processos de compostatge de FORM i llots de depuració així
com d’estabilització dels digests.
Així, pot considerar-se la dotació de les capacitats de tractament –distribuïdes- per a unes
20.000 t FV/any –com a mínim-.
Atesa la baixa densitat d’aquests materials –fins i tot una vegada trinxats- i les
conseqüents dificultats logístiques del seu transport, es recomana associar les
instal·lacions per al tractament de la FV als punts on hauran de ser emprats els materials
estructurants obtinguts del seu processament.

3.7.1.5 CENDRES INERTITZADES PROCEDENTS DEL TRACTAMENT DE
L’AIRE DE LES ETAPES DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA
El dipòsit de seguretat que acull les cendres inertitzades procedents del tractament de
l’aire de les etapes de valorització energètica del rebuig està essent ampliat atès que
actualment s’està emplenant la darrera de les cel·les originalment previstes.

3.7.1.6 PFU
No es disposa de capacitat per a la valorització material dels PFU en les CTP.
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3.7.1.7 ESCALFADORS ELÈCTRICS
No es disposa de capacitat per a la gestió dels escalfadors elèctrics recollits en les CTP.
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3.8

IDENTIFICACIÓ D’IMPACTES AMBIENTALS DELS
EQUIPAMENTS EXISTENTS

Els Plans Directors Sectorials de residus no perillosos vigents actualment a Mallorca es
basen operativament en una sèrie d’infraestructures a les quals s’associen uns
determinats impactes ambientals.
A continuació es mostra la identificació dels impactes associats a cada equipament de
gestió de residus juntament amb el control del seguiment que es realitza i els paràmetres
analitzats en cada cas. El seguiment dels impactes està regit pels Plans de Vigilància
associats als Plans Directors Sectorials vigents:
- Modificació del Programa de mesures i vigilància ambiental de les infraestructures
previstes en el Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció,
demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca.
- Resolució de la Consellera de Medi Ambient de 30 d’abril de 2001, per la qual s’aprova
el Programa de Mesures i Vigilància Ambiental de les instal·lacions contemplades en
el Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca en
desenvolupament d’aquest.
La zonificació correspon a la planificació vigent citada en aquest punt.
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Taula 3-10: resum dels programes de mesures i vigilància ambiental

Infraestructur
a
Zona 1

Impacte

Mesurar

Paràmetres analitzar

Afectació sobre
l’estat qualitatiu
o quantitatiu de
la massa d’aigua

Aigua en zona saturada: Inventari de totes les captacions
d’aigua, agafant mostres del 75% de pous de la zona 1.
Es durà a terme abans de la posada en marxa i posteriorment
cada 5 anys.
Aigua en zona no saturada: Es prendran almenys tres mostres
de cada sondeig abans de la posada en marxa de les
instal·lacions previstes en el PDSGRUM i posteriorment cada 5
anys.

pH, conductivitat, Ca, Mg, duresa,sulfats,
nitrits,clorurs, bicarbonats, Na, K.

Control Immissions:
a) Es mantindrà en funcionament l’actual estació automàtica
ubicada a l’Hospital Joan March; utilitzant-se com a punt de
mostreig, iniciant-se almenys sis meses abans de la posada en
funcionament de les noves infraestructures.
b)Campanyes mitjançant una estació mòbil a zones habitades
properes a les instal·lacions

a)En continu: SO2 , NO, NO2 , O3 Total de partícules en
suspensió. En cicles quadrimestrals, durant 3 mesos,
partícules PM-10, i durant 1 mes, PM- 2’5
Dades meteorològiques:
temperatura, pressió,
pluviometria, direcció i velocitat del vent.
cicles quadrimestrals: 1er mes: Distribució de mides de
partícules (mínim 7 mostres/mes) 2on mes: Pb, Cr, Cu, Mn,
Ni, As, Cd, Fe, Zn i V (mín. 10 mostres/mes) 3er mes:
Hidrocarburs policíclics aromàtics en fase particulada (mín.
10 mostres/mes). 4t mes: Metalls pesants per distribució de
partícules (mín. 7 mostres/mes).
b) en continu: SO2, NO, NO2, O3 Total de partícules en
suspensió (PM-10) Dades meteorològiques: temperatura,
pressió, pluviometria, direcció i velocitat del vent. b.2)
paràmetres a determinar en mostrejos periòdics(amb un
mínim de 10 mostres per campanya): Metalls pesants: Pb,
Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Fe, Zn i V.

Afectació a la
qualitat de l’aire
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nitrats,

pH, conductivitat, matèria orgànica, capacitat de intercanvi
catiònic, nitrats, clorurs, Cd, Pb, Hg, Cu, Ni, Zn, Mn, Co, Cr,
Fe, As, Mo i Ba
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Infraestructur
a

Impacte

Mesurar

Contaminació
acústica

Control de Sorolls: El nombre de punts de mostreig a l’interior
de les parcel·les oscil·larà entre 10 i 15 segons el plànol
orientatiu Nº. 2 (Punts de mostreig renous). Les mesures
exteriors es duran a terme a cinc zones poblades circumdants
a la zona (Ca’n Teixidor Nou, Son Sardina, Palmanyola, Cas
Binisalamers i Es Garrovers) i a cinc zones a mig camí entre les
poblacions esmentades i les instal·lacions de tractament de
residus.
com a màxim 2 anys després de l’estudi inicial, es repetirà
aquest i novament als 6 mesos, realitzant-se un informe
conjunt de ambdós mesuraments.
Control d’Olors: Una vegada definides les substàncies
indicadores d’olors, s’obtindran els valors de fons existents per
aquestes a les mateixes zones poblades circumdants a la zona
1 en les que es dugui a terme l’estudi de contaminació acústica
(Ca’n Teixidor Nou, Son Sardina, Palmanyola, Cas Binisalamers
i Es Garrovers), repetint-se de manera periòdica cada sis mesos
o en major freqüència en el cas de denúncies reiterades.

Afectació a la
qualitat de l’aire

Risc
de
contaminació del
sòls causat per
l’activitat o ús

Paràmetres analitzar

Control de Sòls:
mostres superficials de sòls a tretze punts (J I L de referència)
abans de l’aprovació de la resolució. I Posteriorment de forma
anual.
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Valors a definir a partir d’un estudi especialitzat.

Previ: pH, conductivitat, matèria orgànica i capacitat
d’intercanvi catiònic, metalls (Zn, Ni, Fe, Cd, Pb, Hg, Mn, Cu,
As, Sn, Cr, Ba, Co i Mo). A més a més, als punts B, E, K, M, N
i J s’hi determinarà la concentració de dioxines i furans.
Anualment a tots els punts: Metalls: Zn, Ni, Fe, Cd, Pb, Hg,
Mn, Cu, As, Sn, Cr, Ba, Co i Mo
Anualment als punts B,E,K,M,N,J: Dioxines i furans.
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Infraestructur
a
Planta
incineradora
amb
valorització
energètica

Impacte

Mesurar

Paràmetres analitzar

Afectació sobre
l’estat qualitatiu
o quantitatiu de
la massa d’aigua
Afectació a la
qualitat de l’aire

Aigua subterrània : mostres en els pous Nº 34 (aigües amunt),
95, 23 i 5 (aigües avall) amb una periodicitat trimestral durant
la fase de explotació (emetent-se un informe anual) i
semestralment en la fase de clausura durant 30 anys.
Emissions a l’atmosfera: alguns paràmetres seran objecte de
mesurament automàtic i en continu, altres es mesuraran
periòdicament.

Planta
metanització

Afectació sobre
l’estat qualitatiu
o quantitatiu de
la massa d’aigua

Aigua subterrània: Mostres en els pous 75(aigües amunt), 42 i
14 (aigües avall) abans de la posada en marxa de les
instal·lacions i posteriorment cada any.
Aigües residuals i lixiviats: prendrà una mostra de la bassa de
l’estació depuradora, mensualment quan l’aigua s’utilitzi per
rec i quinzenalment quan s’aboqui a jaç públic.

pH, conductivitat, clorurs, TOC, As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, K,
carbonats/bicarbonats, nitrats, nitrits, amoni, sulfats, Cu,
Mn, Zn, Ca, Mg, Na, índex de fenols, AOX, plastificants i
microbiològic
En continu: Temperatura, pressió, cabdal de gasos, O2, CO,
CO2, H2 O, total partícules en suspensió (TPS) i HCl.
Trimestral: TPS, HF, SO2, NOx i TOC. En fase particulada: Pb,
Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Hg, Tl, Sb, Co, V i Sn En fase gas: As,
Cd, Hg, Sb i Sn
Semestral: Dioxines i furans
pH, conductivitat, Ca, Mg, duresa, sulfats, nitrats, nitrits,
clorurs, bicarbonats, Na, K, Cd, Pb, Cr, Hg i microbiològic

Afectació a la
qualitat de l’aire
Afectació a la
qualitat de l’aire

Aigües Pluvials: es prendrà una mostra a la bassa de pluvials.
La freqüència del mostreig vendrà donada en funció de la
pluviometria.
Emissions a l’atmosfera: a més dels paràmetres objecte de
mesurament automàtic i en continu, es prendran mostres de
forma trimestral el primer any i semestrals els següents.
Control Immissions:
Amb freqüència trimestral
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pH, demanda bioquímica d’oxigen (DBO), demanda química
d’oxigen (DQO), sòlids en suspensió, Escherichia coli,
nemàtods, fòsfor total, nitrogen total, nitrats i volum de
l’abocament
volum evacuat i la DBO5

En continu: SO2 , NOx , CO2 , CO, O2 , humitat, temperatura
i cabdal de gasos.
Periòdics: SO2 , NOx i TOC
SH2 i indicadors d’olors
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Infraestructur
a
Planta selecció
d’envasos

Planta
Compostatge
(zona 1)

Impacte

Mesurar

Paràmetres analitzar

Afectació sobre
l’estat qualitatiu
o quantitatiu de
la massa d’aigua

Aigua subterrània : Mostres en els pous 75(aigües amunt), 42 i
14 (aigües avall) abans de la posada en marxa de les
instal·lacions i posteriorment cada any.
Aigües residuals i lixiviats: prendrà una mostra de la bassa de
l’estació depuradora, mensualment quan l’aigua s’utilitzi per
rec i quinzenalment quan s’aboqui a jaç públic.

pH, conductivitat, Ca, Mg, duresa, sulfats, nitrats, nitrits,
clorurs, bicarbonats, Na, K, Cd, Pb, Cr, Hg i microbiològic

Afectació sobre
l’estat qualitatiu
o quantitatiu de
la massa d’aigua

Risc
de
contaminació del
sòl
i
aigües
subterrànies
Afectació sobre
l’estat qualitatiu

Aigües Pluvials: es prendrà una mostra a la bassa de pluvials.
La freqüència del mostreig vendrà donada en funció de la
pluviometria.
Aigua subterrània: Mostres en els pous 75(aigües amunt), 42 i
14 (aigües avall) abans de la posada en marxa de les
instal·lacions i posteriorment cada any.
Aigües residuals i lixiviats: prendrà una mostra de la bassa de
l’estació depuradora, mensualment quan l’aigua s’utilitzi per
rec i quinzenalment quan s’aboqui a jaç públic.
Aigües Pluvials: es prendrà una mostra a la bassa de pluvials.
La freqüència del mostreig vendrà donada en funció de la
pluviometria.
Control de productes: amb freqüència trimestral

Aigua subterrània: es prendran mostres en els pous Nº 39
(aigües amunt), 60 i 34 (aigües avall) amb periodicitat
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pH, demanda bioquímica d’oxigen (DBO), demanda química
d’oxigen (DQO), sòlids en suspensió, Escherichia coli,
nemàtods, fòsfor total, nitrogen total, nitrats i volum de
l’abocament
volum evacuat i la DBO5

pH, conductivitat, Ca, Mg, duresa, sulfats, nitrats, nitrits,
clorurs, bicarbonats, Na, K, Cd, Pb, Cr, Hg i microbiològic
pH, demanda bioquímica d’oxigen (DBO), demanda química
d’oxigen (DQO), sòlids en suspensió, Escherichia coli,
nemàtods, fòsfor total, nitrogen total, nitrats i volum de
l’abocament
volum evacuat i la DBO5

humitat,
pH,
conductivitat,
matèria
orgànica,
granulometria, percentatge d’impureses, nitrogen orgànic,
amoniacal i nitrats, grau de maduresa, relació C/N, metalls
pesants (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb i Zn), test de germinació i
patògens (Salmonella i Escherichia coli)
pH, clorurs, compostos orgànics totals (TOC), Sb, As, Cd, Cr,
Hg, Ni, Pb, carbonats/bicarbonats, fluorurs, sulfats, Al, Cu,
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Infraestructur
a
Planta
tractament
d’escòries

Dipòsit
cendres

de

Abocador
d’emergència

Planta
compostatge
(Z4)

Impacte

Mesurar

Paràmetres analitzar

o quantitatiu de
la massa d’aigua

trimestral durant la fase d’explotació i semestralment en la
fase de clausura durant 30 anys

Risc
de
contaminació del
sòl
i
aigües
subterrànies
Afectació sobre
l’estat qualitatiu
o quantitatiu de
la massa d’aigua

Control de productes: freqüència semestral el primer any i
després anual.

Fe, Mn, Zn, cianurs, índex de fenols, composts orgànics
halogenats adsorbibles (AOX), K, conductivitat, nitrats, Ca,
Mg i Na
A les escòries tractades: Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn i contingut en
incremats Als seus lixiviats : Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn, pH i
conductivitat

Risc
de
contaminació del
sòl
i
aigües
subterrànies
Afectació sobre
l’estat qualitatiu
o quantitatiu de
la massa d’aigua
Afectació sobre
l’estat qualitatiu
o quantitatiu de
la massa d’aigua

Control de productes: freqüència semestral el primer any i
anual posteriorment, excepte la caracterització de la seva
perillositat que serà anual des de l’inici per l’existència de
dades prèvies suficients al respecte.
Aigua subterrània: mostres en els pous Nº 34 (aigües amunt),
95, 23 i 5 (aigües avall) amb una periodicitat trimestral durant
la fase de explotació (emetent-se un informe anual) i
semestralment en la fase de clausura durant 30 anys.
Aigua subterrània : es prendrà una mostra única i inicialment
en el sondeig 671-3-318 situat aigües avall en la direcció del
flux de l’aqüífer. cas de detectar-se alguna anomalia a l’aqüífer
que pogués atribuir-se al funcionament de la planta, es
realitzarà un estudi hidrogeològic específic de l’àrea.

Aigua subterrània : es prendran mostres en els pous Nº 39
(aigües amunt), 60 i 34 (aigües avall) amb periodicitat
trimestral durant la fase d’explotació i semestralment en la
fase de clausura durant 30 anys
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pH, clorurs, compostos orgànics totals (TOC), Sb, As, Cd, Cr,
Hg, Ni, Pb, carbonats/bicarbonats, fluorurs, sulfats, Al, Cu,
Fe, Mn, Zn, cianurs, índex de fenols, composts orgànics
halogenats adsorbibles (AOX), K, conductivitat, nitrats, Ca,
Mg i Na
Caracterització de perillositat, metalls pesants (As, Cd, Cr,
Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sn i Zn), dioxines i furans

pH, conductivitat, clorurs, TOC, As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, K,
carbonats/bicarbonats, nitrats, nitrits, amoni, sulfats, Cu,
Mn, Zn, Ca, Mg, Na, índex de fenols, AOX, plastificants i
microbiològic
pH, conductivitat, Ca, Mg, duresa, sulfats, nitrats, nitrits,
clorurs, bicarbonats, Na, K, Cd, Pb, Cr, Hg i microbiològic.

Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de l'Illa de Mallorca (PDSRNPM)

Infraestructur
a

Impacte

Mesurar

Paràmetres analitzar

Afectació a la
qualitat de l’aire

Control d’olors: es duran a terme idèntiques anàlisis per al
control d’olors manera periòdica cada sis mesos o en major
freqüència en el cas de denúncies reiterades.
Control de productes: amb freqüència semestral.

Valors a definir a partir d’un estudi especialitzat.

Risc
de
contaminació del
sòl
i
aigües
subterrànies
Planta
compostatge
(Z5)

Afectació sobre
l’estat qualitatiu
o quantitatiu de
la massa d’aigua
Afectació a la
qualitat de l’aire
Risc
de
contaminació del
sòl
i
aigües
subterrànies

Planta
compostatge
(Z6)

Afectació sobre
l’estat qualitatiu
o quantitatiu de
la massa d’aigua

Aigua subterrània: no es realitzarà control de la qualitat
d’aquest. Únicament en el cas de detectar algun tipus de
contaminació que pogués atribuir-se a una de las plantes de
compostatge, es durà a terme una campanya específica
d’anàlisis.
Control d’olors: es duran a terme idèntiques anàlisis per al
control d’olors manera periòdica cada sis mesos o en major
freqüència en el cas de denúncies reiterades.
Control de productes: amb freqüència semestral.

Aigua subterrània: no es realitzarà control de la qualitat
d’aquest. Únicament en el cas de detectar algun tipus de
contaminació que pogués atribuir-se a una de las plantes de
compostatge, es durà a terme una campanya específica
d’anàlisis.
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humitat,
pH,
conductivitat,
matèria
orgànica,
granulometria, percentatge d’impureses, nitrogen orgànic,
amoniacal i nitrats, grau de maduresa, relació C/N, metalls
pesants (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb i Zn), test de germinació i
patògens (Salmonella i Escherichia coli)
pH, conductivitat, Ca, Mg, duresa, sulfats, nitrats, nitrits,
clorurs, bicarbonats, Na, K, Cd, Pb, Cr, Hg i microbiològic.

Valors a definir a partir d’un estudi especialitzat.

humitat,
pH,
conductivitat,
matèria
orgànica,
granulometria, percentatge d’impureses, nitrogen orgànic,
amoniacal i nitrats, grau de maduresa, relació C/N, metalls
pesants (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb i Zn), test de germinació i
patògens (Salmonella i Escherichia coli)
pH, conductivitat, Ca, Mg, duresa, sulfats, nitrats, nitrits,
clorurs, bicarbonats, Na, K, Cd, Pb, Cr, Hg i microbiològic.

Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de l'Illa de Mallorca (PDSRNPM)

Infraestructur
a

Impacte

Mesurar

Paràmetres analitzar

Afectació a la
qualitat de l’aire

Control d’olors: es duran a terme idèntiques anàlisis per al
control d’olors manera periòdica cada sis mesos o en major
freqüència en el cas de denúncies reiterades.
Control de productes: amb freqüència semestral.

Valors a definir a partir d’un estudi especialitzat.

Risc
de
contaminació del
sòl
i
aigües
subterrànies
Estacions de
transferència
Ponent (ET1)

Estacions de
transferència
Nord (ET2)

Afectació sobre
l’estat qualitatiu
o quantitatiu de
la massa d’aigua

Afectació sobre
l’estat qualitatiu
o quantitatiu de
la massa d’aigua

Aigua subterrània: no es realitzarà control de la qualitat
d’aquest. Únicament en el cas de detectar algun tipus de
contaminació que pogués atribuir-se a una de les estacions de
transferència, es duria a terme una campanya específica
d’anàlisis.
Aigües residuals i lixiviats: es durà a terme a la sortida de
l’estació depuradora
Aigua subterrània: es prendrà una mostra única i inicialment
en un pou situat aigües avall en la direcció del flux de l’aqüífer.
En el cas de detectar-se alguna anomalia a l’aqüífer que pogués
atribuir-se a una de les estacions de transferència, es realitzarà
un estudi hidrogeològic específic de l’àrea ampliant el nombre
de sondejos a analitzar
Aigües residuals i lixiviats: es durà a terme a la sortida de
l’estació depuradora.
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humitat,
pH,
conductivitat,
matèria
orgànica,
granulometria, percentatge d’impureses, nitrogen orgànic,
amoniacal i nitrats, grau de maduresa, relació C/N, metalls
pesants (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb i Zn), test de germinació i
patògens (Salmonella i Escherichia coli)
pH, conductivitat, Ca, Mg, duresa, sulfats, nitrats, nitrits,
clorurs, bicarbonats, Na, K, Cd, Pb, Cr, Hg i microbiològic

pH, DBO, DQO, sòlids en suspensió, Escherichia coli,
nemàtods, fòsfor total, nitrogen total, nitrats i volum
pH, conductivitat, Ca, Mg, duresa, sulfats, nitrats, nitrits,
clorurs, bicarbonats, Na, K, Cd, Pb, Cr, Hg i microbiològic

pH, DBO, DQO, sòlids en suspensió, Escherichia coli,
nemàtods, fòsfor total, nitrogen total, nitrats i volum

Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de l'Illa de Mallorca (PDSRNPM)

Infraestructur
a
Estacions de
transferència
Centre (ET3)

Impacte

Mesurar

Paràmetres analitzar

Afectació sobre
l’estat qualitatiu
o quantitatiu de
la massa d’aigua

Aigua subterrànies: es prendrà una mostra única i inicialment
en un pou situat aigües avall en la direcció del flux de l’aqüífer.
En el cas de detectar-se alguna anomalia a l’aqüífer que pogués
atribuir-se a una de les estacions de transferència, es realitzarà
un estudi hidrogeològic específic de l’àrea ampliant el nombre
de sondejos a analitzar
Aigües residuals i lixiviats: serà a l’estació depuradora
municipal de Binissalem

pH, conductivitat, Ca, Mg, duresa, sulfats, nitrats, nitrits,
clorurs, bicarbonats, Na, K, Cd, Pb, Cr, Hg i microbiològic

Aigua subterrànies: es prendrà una mostra única i inicialment
en un pou situat aigües avall en la direcció del flux de l’aqüífer.
En el cas de detectar-se alguna anomalia a l’aqüífer que pogués
atribuir-se a una de les estacions de transferència, es realitzarà
un estudi hidrogeològic específic de l’àrea ampliant el nombre
de sondejos a analitzar
Aigua subterrànies: no es realitzarà control de la qualitat
d’aquest. Únicament en el cas de detectar algun tipus de
contaminació que pogués atribuir-se a una de les estacions de
transferència, es duria a terme una campanya específica
d’anàlisis.
Aigües residuals i lixiviats: es durà a terme a la sortida de
l’estació depuradora.

pH, conductivitat, Ca, Mg, duresa, sulfats, nitrats, nitrits,
clorurs, bicarbonats, Na, K, Cd, Pb, Cr, Hg i microbiològic

Aigua zona saturada: es prendrà una mostra inicialment, abans
d’acabar l’adequació de cada centre. A partir d’aquestes

pH, conductivitat, Ca, Mg, sulfats, nitrats, nitrits, clorurs,
bicarbonats, Na, K, Cd, Pb, Cr i Hg

Estacions de
transferència
Sud (ET4)

Afectació sobre
l’estat qualitatiu
o quantitatiu de
la massa d’aigua

Estacions de
transferència
Llevant (ET5)

Afectació sobre
l’estat qualitatiu
o quantitatiu de
la massa d’aigua

CTP1 Centre

Afectació sobre
l’estat qualitatiu
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pH, DBO, DQO, sòlids en suspensió, Escherichia coli,
nemàtods, fòsfor total, nitrogen total, nitrats i volum.

pH, conductivitat, Ca, Mg, duresa, sulfats, nitrats, nitrits,
clorurs, bicarbonats, Na, K, Cd, Pb, Cr, Hg i microbiològic

pH, DBO, DQO, sòlids en suspensió, Escherichia coli,
nemàtods, fòsfor total, nitrogen total, nitrats i volum

Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de l'Illa de Mallorca (PDSRNPM)

Infraestructur
a

Impacte

Mesurar

o quantitatiu de
la massa d’aigua

primeres mostres la periodicitat de la recollida de mostres serà
anual.

Afectació a la
qualitat de l’aire

Contaminació
acústica
Risc
de
contaminació del
sòls causat per
l’activitat o ús
Afectació a la
qualitat de l’aire
Impacte
residus
materials

per
i

Paràmetres analitzar

Lixiviats: es durà a terme a la sortida de la bomba extractora
de les basses d’emmagatzematge. freqüència del mostreig serà
mensual
Control d’immissions: es realitzarà un estudi d’immissions en
punts situats a una distància aproximada de 200 metres de
cada instal·lació en la direcció del vent predominant a la zona.
A l’interior del recinte de cada planta es durà un control de les
partícules sedimentables i es durà a terme abans d’acabar
l’adequació.
Control de Soroll: En cas de l’existència de denúncies per
renous, el Consell Insular de Mallorca farà encomanar estudis
per analitzar els nivells de renous.
Sòls: Estaran aïllades del sòl amb una solera de formigó amb
tractament impermeabilitzat hidròfob, de 20 cm. de gruix amb
tractament impermeabilitzant líquid antiporus, no s’espera
que hi hagi cap tipus de contaminació a sòls, així doncs, no es
realitzaran mesures periòdiques.
Olors: No es faran controls periòdics d’olors. Únicament i en
cas de l’existència de denúncies el Consell Insular de Mallorca
decidirà dur a terme campanyes específiques de control.
Plàstics i altres: tindran un tancament de tres metres d’altura
amb acabament de trenta centímetres de filferro de pues de
tres fileres per evitar la dispersió de papers i plàstics amb el
vent
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pH, conductivitat DBO, DQO, sòlids en suspensió, volum i
metalls pesants (As, Cd, Cr, Ni, Hg, Pb, Cu, Zn)
Total de partícules en suspensió PM-10 a més de dades
meteorològiques com temperatura, pressió, pluviometria,
direcció i velocitat del vent.

Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de l'Illa de Mallorca (PDSRNPM)

Infraestructur
a

Impacte

Mesurar

Paràmetres analitzar

Plagues: Es realitzaran campanyes específiques de control de
rosegadors i desinfecció de totes les instal·lacions

CTP2 Sud 2

Afectació sobre
l’estat qualitatiu
o quantitatiu de
la massa d’aigua

Afectació a la
qualitat de l’aire

Contaminació
acústica
Risc
de
contaminació del
sòls causat per
l’activitat o ús

Control de productes: Anualment es realitzarà una prova de
caracterització bàsica d’identificació, segons indicacions de la
normativa vigent en la matèria
Aigua zona saturada: es prendrà una mostra inicialment, abans
d’acabar l’adequació de cada centre. A partir d’aquestes
primeres mostres la periodicitat de la recollida de mostres serà
anual. Es prendran en 1 pou aigües amunt i 1 aigües avall, en la
direcció del flux.
Lixiviats: es durà a terme a la sortida de la bomba extractora
de les basses d’emmagatzematge. freqüència del mostreig serà
mensual
Control d’immissions: es realitzarà un estudi d’immissions en
punts situats a una distància aproximada de 200 metres de
cada instal·lació en la direcció del vent predominant a la zona.
A l’interior del recinte de cada planta es durà un control de les
partícules sedimentables i es durà a terme abans d’acabar
l’adequació.
Control de Soroll: En cas de l’existència de denúncies per
renous, el Consell Insular de Mallorca farà encomanar estudis
per analitzar els nivells de renous.
Sòls: Estaran aïllades del sòl amb una solera de formigó amb
tractament impermeabilitzat hidròfob, de 20 cm. de gruix amb
tractament impermeabilitzant líquid antiporus, no s’espera
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pH, conductivitat, Ca, Mg, sulfats, nitrats, nitrits, clorurs,
bicarbonats, Na, K, Cd, Pb, Cr i Hg

pH, conductivitat DBO, DQO, sòlids en suspensió, volum i
metalls pesants (As, Cd, Cr, Ni, Hg, Pb, Cu, Zn)
Total de partícules en suspensió PM-10 a més de dades
meteorològiques com temperatura, pressió, pluviometria,
direcció i velocitat del vent.

Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de l'Illa de Mallorca (PDSRNPM)

Infraestructur
a

Impacte

Mesurar

Paràmetres analitzar

que hi hagi cap tipus de contaminació a sòls, així doncs, no es
realitzaran mesures periòdiques.
Afectació a la
qualitat de l’aire
Impacte
residus
materials

CTP3 Est 1

per
i

Afectació sobre
l’estat qualitatiu
o quantitatiu de
la massa d’aigua

Afectació a la
qualitat de l’aire

Olors: No es faran controls periòdics d’olors. Únicament i en
cas de l’existència de denúncies el Consell Insular de Mallorca
decidirà dur a terme campanyes específiques de control.
Plàstics i altres: tindran un tancament de tres metres d’altura
amb acabament de trenta centímetres de filferro de pues de
tres fileres per evitar la dispersió de papers i plàstics amb el
vent
Plagues: Es realitzaran campanyes específiques de control de
rosegadors i desinfecció de totes les instal·lacions
Control de productes: Anualment es realitzarà una prova de
caracterització bàsica d’identificació, segons indicacions de la
normativa vigent en la matèria
Aigua zona saturada: es prendrà una mostra inicialment, abans
d’acabar l’adequació de cada centre. A partir d’aquestes
primeres mostres la periodicitat de la recollida de mostres serà
anual. Es prendran mostres en 1 pou aigües amunt i 2 aigües
avall, en la direcció del flux
Lixiviats: es durà a terme a la sortida de la bomba extractora
de les basses d’emmagatzematge. freqüència del mostreig serà
mensual
Control d’immissions: es realitzarà un estudi d’immissions en
punts situats a una distància aproximada de 200 metres de
cada instal·lació en la direcció del vent predominant a la zona.
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pH, conductivitat, Ca, Mg, sulfats, nitrats, nitrits, clorurs,
bicarbonats, Na, K, Cd, Pb, Cr i Hg

pH, conductivitat DBO, DQO, sòlids en suspensió, volum i
metalls pesants (As, Cd, Cr, Ni, Hg, Pb, Cu, Zn)
Total de partícules en suspensió PM-10 a més de dades
meteorològiques com temperatura, pressió, pluviometria,
direcció i velocitat del vent.

Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de l'Illa de Mallorca (PDSRNPM)

Infraestructur
a

Impacte

Mesurar

Contaminació
acústica
Risc
de
contaminació del
sòls causat per
l’activitat o ús
Afectació a la
qualitat de l’aire
Impacte
residus
materials

CTP4 Est 2

per
i

Afectació sobre
l’estat qualitatiu

Paràmetres analitzar

A l’interior del recinte de cada planta es durà un control de les
partícules sedimentables i es durà a terme abans d’acabar
l’adequació.
Control de Soroll: En cas de l’existència de denúncies per
renous, el Consell Insular de Mallorca farà encomanar estudis
per analitzar els nivells de renous.
Sòls: Estaran aïllades del sòl amb una solera de formigó amb
tractament impermeabilitzat hidròfob, de 20 cm. de gruix amb
tractament impermeabilitzant líquid antiporus, no s’espera
que hi hagi cap tipus de contaminació a sòls, així doncs, no es
realitzaran mesures periòdiques.
Olors: No es faran controls periòdics d’olors. Únicament i en
cas de l’existència de denúncies el Consell Insular de Mallorca
decidirà dur a terme campanyes específiques de control.
Plàstics i altres: tindran un tancament de tres metres d’altura
amb acabament de trenta centímetres de filferro de pues de
tres fileres per evitar la dispersió de papers i plàstics amb el
vent
Plagues: Es realitzaran campanyes específiques de control de
rosegadors i desinfecció de totes les instal·lacions
Control de productes: Anualment es realitzarà una prova de
caracterització bàsica d’identificació, segons indicacions de la
normativa vigent en la matèria
Aigua zona saturada: es prendrà una mostra inicialment, abans
d’acabar l’adequació de cada centre. A partir d’aquestes
primeres mostres la periodicitat de la recollida de mostres serà

89

pH, conductivitat, Ca, Mg, sulfats, nitrats, nitrits, clorurs,
bicarbonats, Na, K, Cd, Pb, Cr i Hg

Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de l'Illa de Mallorca (PDSRNPM)

Infraestructur
a

Impacte

Mesurar

o quantitatiu de
la massa d’aigua

anual. Es prendran mostres en 1 pou aigües amunt i 2 aigües
avall, en la direcció del flux

Afectació a la
qualitat de l’aire

Contaminació
acústica
Risc
de
contaminació del
sòls causat per
l’activitat o ús
Afectació a la
qualitat de l’aire
Impacte
residus
materials

per
i

Paràmetres analitzar

Lixiviats: es durà a terme a la sortida de la bomba extractora
de les basses d’emmagatzematge. freqüència del mostreig serà
mensual
Control d’immissions: es realitzarà un estudi d’immissions en
punts situats a una distància aproximada de 200 metres de
cada instal·lació en la direcció del vent predominant a la zona.
A l’interior del recinte de cada planta es durà un control de les
partícules sedimentables i es durà a terme abans d’acabar
l’adequació.
Control de Soroll: En cas de l’existència de denúncies per
renous, el Consell Insular de Mallorca farà encomanar estudis
per analitzar els nivells de renous.
Sòls: Estaran aïllades del sòl amb una solera de formigó amb
tractament impermeabilitzat hidròfob, de 20 cm. de gruix amb
tractament impermeabilitzant líquid antiporus, no s’espera
que hi hagi cap tipus de contaminació a sòls, així doncs, no es
realitzaran mesures periòdiques.
Olors: No es faran controls periòdics d’olors. Únicament i en
cas de l’existència de denúncies el Consell Insular de Mallorca
decidirà dur a terme campanyes específiques de control.
Plàstics i altres: tindran un tancament de tres metres d’altura
amb acabament de trenta centímetres de filferro de pues de
tres fileres per evitar la dispersió de papers i plàstics amb el
vent
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pH, conductivitat DBO, DQO, sòlids en suspensió, volum i
metalls pesants (As, Cd, Cr, Ni, Hg, Pb, Cu, Zn)
Total de partícules en suspensió PM-10 a més de dades
meteorològiques com temperatura, pressió, pluviometria,
direcció i velocitat del vent.
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Infraestructur
a

Impacte

Mesurar

Paràmetres analitzar

Plagues: Es realitzaran campanyes específiques de control de
rosegadors i desinfecció de totes les instal·lacions

CTP5 Oest

Afectació sobre
l’estat qualitatiu
o quantitatiu de
la massa d’aigua

Afectació a la
qualitat de l’aire

Contaminació
acústica
Risc
de
contaminació del
sòls causat per
l’activitat o ús

Control de productes: Anualment es realitzarà una prova de
caracterització bàsica d’identificació, segons indicacions de la
normativa vigent en la matèria
Aigua zona saturada: es prendrà una mostra inicialment, abans
d’acabar l’adequació de cada centre. A partir d’aquestes
primeres mostres la periodicitat de la recollida de mostres serà
anual. Es prendran les mostres en un pou situat aigües avall, en
la direcció del flux.
Lixiviats: es durà a terme a la sortida de la bomba extractora
de les basses d’emmagatzematge. freqüència del mostreig serà
mensual
Control d’immissions: es realitzarà un estudi d’immissions en
punts situats a una distància aproximada de 200 metres de
cada instal·lació en la direcció del vent predominant a la zona.
A l’interior del recinte de cada planta es durà un control de les
partícules sedimentables i es durà a terme abans d’acabar
l’adequació.
Control de Soroll: En cas de l’existència de denúncies per
renous, el Consell Insular de Mallorca farà encomanar estudis
per analitzar els nivells de renous.
Sòls: Estaran aïllades del sòl amb una solera de formigó amb
tractament impermeabilitzat hidròfob, de 20 cm. de gruix amb
tractament impermeabilitzant líquid antiporus, no s’espera
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pH, conductivitat, Ca, Mg, sulfats, nitrats, nitrits, clorurs,
bicarbonats, Na, K, Cd, Pb, Cr i Hg

pH, conductivitat DBO, DQO, sòlids en suspensió, volum i
metalls pesants (As, Cd, Cr, Ni, Hg, Pb, Cu, Zn)
Total de partícules en suspensió PM-10 a més de dades
meteorològiques com temperatura, pressió, pluviometria,
direcció i velocitat del vent.

Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de l'Illa de Mallorca (PDSRNPM)

Infraestructur
a

Impacte

Mesurar

Paràmetres analitzar

que hi hagi cap tipus de contaminació a sòls, així doncs, no es
realitzaran mesures periòdiques.
Afectació a la
qualitat de l’aire
Impacte
residus
materials

CTP6 Sud 1

per
i

Afectació sobre
l’estat qualitatiu
o quantitatiu de
la massa d’aigua

Afectació a la
qualitat de l’aire

Olors: No es faran controls periòdics d’olors. Únicament i en
cas de l’existència de denúncies el Consell Insular de Mallorca
decidirà dur a terme campanyes específiques de control.
Plàstics i altres: tindran un tancament de tres metres d’altura
amb acabament de trenta centímetres de filferro de pues de
tres fileres per evitar la dispersió de papers i plàstics amb el
vent
Plagues: Es realitzaran campanyes específiques de control de
rosegadors i desinfecció de totes les instal·lacions
Control de productes: Anualment es realitzarà una prova de
caracterització bàsica d’identificació, segons indicacions de la
normativa vigent en la matèria
Aigua zona saturada: es prendrà una mostra inicialment, abans
d’acabar l’adequació de cada centre. A partir d’aquestes
primeres mostres la periodicitat de la recollida de mostres serà
anual. Es prendran mostres en 1 pou aigües amunt i 2 aigües
avall, en la direcció del flux
Lixiviats: es durà a terme a la sortida de la bomba extractora
de les basses d’emmagatzematge. freqüència del mostreig serà
mensual
Control d’immissions: es realitzarà un estudi d’immissions en
punts situats a una distància aproximada de 200 metres de
cada instal·lació en la direcció del vent predominant a la zona.
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pH, conductivitat DBO, DQO, sòlids en suspensió, volum i
metalls pesants (As, Cd, Cr, Ni, Hg, Pb, Cu, Zn)
Total de partícules en suspensió PM-10 a més de dades
meteorològiques com temperatura, pressió, pluviometria,
direcció i velocitat del vent.
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Infraestructur
a

Impacte

Mesurar

Contaminació
acústica
Risc
de
contaminació del
sòls causat per
l’activitat o ús
Afectació a la
qualitat de l’aire
Impacte
residus
materials

PT1

per
i

Afectació sobre
l’estat qualitatiu

Paràmetres analitzar

A l’interior del recinte de cada planta es durà un control de les
partícules sedimentables i es durà a terme abans d’acabar
l’adequació.
Control de Soroll: En cas de l’existència de denúncies per
renous, el Consell Insular de Mallorca farà encomanar estudis
per analitzar els nivells de renous.
Sòls: Estaran aïllades del sòl amb una solera de formigó amb
tractament impermeabilitzat hidròfob, de 20 cm. de gruix amb
tractament impermeabilitzant líquid antiporus, no s’espera
que hi hagi cap tipus de contaminació a sòls, així doncs, no es
realitzaran mesures periòdiques.
Olors: No es faran controls periòdics d’olors. Únicament i en
cas de l’existència de denúncies el Consell Insular de Mallorca
decidirà dur a terme campanyes específiques de control.
Plàstics i altres: tindran un tancament de tres metres d’altura
amb acabament de trenta centímetres de filferro de pues de
tres fileres per evitar la dispersió de papers i plàstics amb el
vent
Plagues: Es realitzaran campanyes específiques de control de
rosegadors i desinfecció de totes les instal·lacions
Control de productes: Anualment es realitzarà una prova de
caracterització bàsica d’identificació, segons indicacions de la
normativa vigent en la matèria
Aigua zona saturada: Es prendrà 1 mostra inicialment abans de
la posada en marxa de la planta i una altra un cop les plantes
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Infraestructur
a

Impacte

Mesurar

o quantitatiu de
la massa d’aigua

estiguin en explotació. A partir d’aquestes primeres mostres la
periodicitat de la recollida de mostres serà anual

Afectació a la
qualitat de l’aire

Contaminació
acústica
Risc
de
contaminació del
sòls causat per
l’activitat o ús
Afectació a la
qualitat de l’aire
Impacte
residus
materials

per
i

Paràmetres analitzar

Lixiviats: es durà a terme a la sortida de la bomba extractora
de les basses d’emmagatzematge. freqüència del mostreig serà
mensual
Control d’immissions: es duran a terme campanyes amb
periodicitat semestral a zones habitades properes a la planta,
iniciant-se les analítiques abans de la posada en funcionament
d’aquesta.
A l’interior del recinte de cada planta es durà un control de les
partícules sedimentables i es durà a terme abans d’acabar
l’adequació.
Control de Soroll: En cas de l’existència de denúncies per
renous, el Consell Insular de Mallorca farà encomanar estudis
per analitzar els nivells de renous.
Sòls: Estaran aïllades del sòl amb una solera de formigó amb
tractament impermeabilitzat hidròfob, de 20 cm. de gruix amb
tractament impermeabilitzant líquid antiporus, no s’espera
que hi hagi cap tipus de contaminació a sòls, així doncs, no es
realitzaran mesures periòdiques.
Olors: No es faran controls periòdics d’olors. Únicament i en
cas de l’existència de denúncies el Consell Insular de Mallorca
decidirà dur a terme campanyes específiques de control.
Plàstics i altres: tindran un tancament de tres metres d’altura
amb acabament de trenta centímetres de filferro de pues de
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Infraestructur
a

Impacte

Mesurar

Paràmetres analitzar

tres fileres per evitar la dispersió de papers i plàstics amb el
vent
Plagues: Es realitzaran campanyes específiques de control de
rosegadors i desinfecció de totes les instal·lacions

PT2

Afectació sobre
l’estat qualitatiu
o quantitatiu de
la massa d’aigua

Afectació a la
qualitat de l’aire

Contaminació
acústica

Control de productes: Anualment es realitzarà una prova de
caracterització bàsica d’identificació, segons indicacions de la
normativa vigent en la matèria
Aigua zona saturada: Es prendrà 1 mostra inicialment abans de
la posada en marxa de la planta i una altra un cop les plantes
estiguin en explotació. A partir d’aquestes primeres mostres la
periodicitat de la recollida de mostres serà anual. no es faran
controls específics d’aigües subterrànies.
Lixiviats: es durà a terme a la sortida de la bomba extractora
de les basses d’emmagatzematge. freqüència del mostreig serà
mensual
Control d’immissions: es realitzarà un estudi d’immissions en
punts situats a una distància aproximada de 200 metres de
cada instal·lació en la direcció del vent predominant a la zona.
A l’interior del recinte de cada planta es durà un control de les
partícules sedimentables i es durà a terme abans d’acabar
l’adequació.
Control de Soroll : En cas de l’existència de denúncies per
renous, el Consell Insular de Mallorca farà encomanar estudis
per analitzar els nivells de renous.
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Infraestructur
a

Impacte

Mesurar

Risc
de
contaminació del
sòls causat per
l’activitat o ús

Sòls: Estaran aïllades del sòl amb una solera de formigó amb
tractament impermeabilitzat hidròfob, de 20 cm. de gruix amb
tractament impermeabilitzant líquid antiporus, no s’espera
que hi hagi cap tipus de contaminació a sòls, així doncs, no es
realitzaran mesures periòdiques.
Olors: No es faran controls periòdics d’olors. Únicament i en
cas de l’existència de denúncies el Consell Insular de Mallorca
decidirà dur a terme campanyes específiques de control.
Plàstics i altres: tindran un tancament de tres metres d’altura
amb acabament de trenta centímetres de filferro de pues de
tres fileres per evitar la dispersió de papers i plàstics amb el
vent
Plagues: Es realitzaran campanyes específiques de control de
rosegadors i desinfecció de totes les instal·lacions

Afectació a la
qualitat de l’aire
Impacte
residus
materials

per
i

Paràmetres analitzar

Control de productes: Anualment es realitzarà una prova de
caracterització bàsica d’identificació, segons indicacions de la
normativa vigent en la matèria
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3.9 PLA DE PARTICIPACIÓ PER AL NOU PLA DIRECTOR SECTORIAL DE
RESIDUS NO PERILLOSOS DE MALLORCA
3.9.1

CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ

El Consell Insular de Mallorca a través del departament de Medi Ambient, va portar a
terme un procés participatiu per identificar els aspectes a integrar en l’elaboració del nou
Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Mallorca (PDSRNPM).
Durant l'any 2016 es dugueren a debat temes de cabdal importància que s'han de tenir
en compte per elaborar el nou Pla. Amb el lema “Enfocam els problemes, cercam
solucions” es van combinar dues tipologies de participació, les ponències tècniques, a
càrrec d’una persona experta i obertes al públic en general i les jornades de treball on es
convidaven actors específics implicats per generar debat i propostes.
Les temàtiques que es van tractar a les ponències i jornades van ser: recollida selectiva;
matèria orgànica i compostatge; residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE);
reutilització; prevenció de residus al sector comercial; deixalleries, punts verds, parcs
verds; tarifes de gestió de residus i abocament i abandonament de residus.
Taula 3-11: Participació en el procés participatiu del PDSRNPM

EIX TEMÀTIC

NÚMERO DE PARTICIPANTS
PONÈNCIA TÈCNICA

JORNADA DE
TREBALL

SELECTIVA

27

23

ORGÀNICA

62

15

RAEE

74

19

REUTILITZACIÓ

67

17

PREVENCIÓ

21

22

DEIXALLERIES

38

20

TARIFES

40

15

ABOCAMENTS

25

22

354

153

TOTAL

Font: Consell Insularde Mallorca.
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3.9.2 CONCLUSIONS DEL PLA DE PARTICIPACIÓ
A continuació es resumeixen les conclusions del pla de participació classificades per a cada
temàtica tractada:
RECOLLIDA SELECTIVA
- Cal augmentar els percentatges de recollida selectiva. UE marca que al 2020 cal
arribar al 50% de residus domèstics i comercials destinats a la preparació per la
reutilització i el reciclatge.
- Cal implantar la FORM a tot Mallorca, que representa segons estimacions el 40%
de la bossa de residus general.
- Mantenir el cost 0 a l’entrada a planta de tractament de residus que poden ser
reciclats.
FORM
- Fomentar el compostatge domèstic.
- Implicar el Sector hoteler amb la implantació de la FORM, com a grans productors.
REUTILITZACIÓ
- Fomentat històricament per les ONG i entitats privades, cal que entrin les
administracions publiques a participar i fomentar la reutilització a tota la
ciutadania.
- Crear un registre de dades de reutilització per tal de tenir xifres i poder realitzar
actuacions al respecte. Només tenim dades de reciclatge i cal augmentar la
tipologia de dades per poder realitzar uns anàlisis més complerts que permetin
noves propostes i actuacions.
- Fomentar la reutilització en tots els àmbits, incloent-hi els RAEE.
- Deixalleria com a punts de recollida de dades de reutilització i emmagatzematge
dels residus per preparar per a reutilitzar.
RAEE
- Implantar més SIG per donar segona vida als RAEE i evitar que acabin, de seguida,
com a residus.
RESIDUS COMERCIALS
- Eliminar les bosses de plàstic del sector comercial, pilar bàsic per reducció de
residus als comerç.
- Mesures de conscienciació per disminuir el malbaratament alimentari.
DEIXALLERIES, PUNTS VERDS I PARCS VERDS
- Pilar central per aconseguir la reducció i reutilització de residus.
- Espai ideal per recuperar i emmagatzemar els materials que es puguin reutilitzar,
incloent-hi els RAEE.
- Espai on dipositar els residus i que estiguin en un bon estat i protegits per tal de
poder-los recuperar i reutilitzar, fomentant així la reutilització i aconseguint
reduir els residus.
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-

Convertir aquests espais en zones de conscienciació i educació per tal de
fomentar la reducció i reutilització de residus.
- Instal·lar bàscules per recollir dades sobre reutilització de residus.
- Realitzar tallers per aprendre a reparar i poder reutilitzar els productes que hi
arriben.
TARIFA DE RESIDUS
- Es rebutja la tarifa específica per la recollida de la FORM.
- Es confirma la necessitat d’instal·lar una Planta de tractament de Matèria
Orgànica lluny de Palma.
ABANDONAMENT I ABOCAMENT DE RESIDUS
- Per reduir els envasos abandonats es vol fomentar el SDDR d’envasos. Així
s’aconseguiria un entorn natural i urbà més net, a la vegada que es redueixen els
residus abandonats i s’augmenta la quantitat de residus que es reciclen a tot
Mallorca.
- L’abandonament de residus d’obra és la gran problemàtica i cal aprofundir en el
problema i en la cerca de solucions.
Com a reflexions generals indicar:
-

El procés de participació ha permès crear una xarxa de contactes al voltant de la
gestió de residus de diversos actors.
La gestió de residus no perillosos de Mallorca s’ha de basar en el foment de la
economia circular amb la prevenció i la reutilització, la protecció de la salut
humana i del medi ambient i contra el canvi climàtic com a pilars bàsics.
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4

OBJECTIUS I PRINCIPIS BÀSICS DEL PLA

4.1 OBJECTIUS GENERALS
Els objectius generals del PDSRNPM són els següents:
L'objectiu del PDSRNPM és regular en l'àmbit de la gestió de residus no perillosos de
Mallorca el planejament, la projecció, l’execució i la gestió dels sistemes generals
d’infraestructures. Aquest objectiu es trasllada en la necessitat de:
•

Unificar en un sol pla director totes les tipologies de residus no perillosos
simplificant així les eines de planejament i aprofitant les sinèrgies.

A causa de l'evolució de la normativa europea i estatal en el marc de la gestió de residus
no perillosos i a l'evolució dels residus en el propi territori cal adequar els dos instruments
que són la Revisió del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de l’illa de
Mallorca, aprovada pel Ple del Consell Insular de Mallorca, dia 6 de febrer de 2006 (BOIB
núm. 35, de dia 9 de març de 2006) i el Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus
de Construcció-Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d’Ús de l’Illa de Mallorca,
aprovat definitivament en el ple del Consell Insular de Mallorca celebrat dia 29 de juliol
de 2002 (BOIB núm. 141, de dia 23 de novembre de 2002. El present PDSRNPM pretén ser
l'instrument sectorial de planificació territorial comú.
•

Definir la xarxa d'infraestructures per a la gestió correcte dels residus no perillosos
de l'àmbit d'aplicació del pla en base a les necessitats de gestió actual però també
futura en base als objectius de gestió de residus que s'apunten a nivell autonòmic,
estatal i europeu

•

Establir una xarxa de tractament de residus orgànics propera a la població per tal
de minimitzar l’impacte i el cost del transport d’aquests residus i apropar el
tancament del cicle de la matèria als llocs d’origen.

•

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 al transport i tractament.

•

Definir la ubicació de la xarxa d'infraestructures maximitzant l'ús de les reserves
actuals definides per al tractament de residus i reduint d'aquesta manera l'ocupació
de sòl addicional.

•

Identificar les millores d'accessos i infraestructures auxiliars a les diferents zones de
tractament de residus

•

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 Mallorca procurant la integració paisatgística i a tos els nivells dels equipaments
i infraestructures per a la prevenció i el tractament dels residus en el seu entorn.
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•

Definir a través de l'Estudi d'Impacte ambiental elements de protecció per a la salut
de la població i del medi minimitzant els efectes negatius derivats de la xarxa
d'instal·lacions definida.

4.2 PRINCIPIS BÀSICS
En l'àmbit de les infraestructures els principis més rellevants han estat els relacionats amb
suficiència, proximitat i protecció de la salut humana i del medi ambient.
Taula 4-6: Principis generals per la Planificació del PDSRNPM

PRINCIPIS

DESCRIPCIÓ

GENERALS
Principi de protecció de
la salut humana i del
medi ambient

Les actuacions en matèria de residus hauran d'evitar qualsevol afecció
tant a la salut humana, com a la qualitat l'aigua, l'aire, el sòl, la fauna,
la flora o el paisatge i, de manera específica, han de ser coherents amb
les estratègies de lluita contra el canvi climàtic. Aquest és el principi
bàsic de qualsevol política mediambiental.

Principi de contribució
de la lluita contra el
canvi climàtic

Una correcte gestió dels residus pot contribuir a la mitigació del canvi
climàtic (millorant l’eficiència de les recollides i els transports a les
plantes de tractament i valorització; minimitzant l’abocament de
residus biodegradables; disminuint la demanda energètica per
l’extracció i processament de materials verges a partir del reciclatge,
etc.)

Principi de cicle de vida i
economia circular dels
recursos

En un continent caracteritzat per l'escassetat de matèries primeres i la
necessitat d'impulsar nous models de producció, la plena aplicació de
la jerarquia de gestió de residus afavorirà una economia circular dels
recursos, destinada a maximitzar la reincorporació al circuit de
fabricació dels materials continguts en els residus al final del seu cicle
de vida, amb els avantatges ambientals, socials i econòmics que això
comporta.

BASE JERÀRQUICA
Principi de jerarquia de
gestió

Principi de suficiència
Principi de proximitat

La jerarquia en la gestió de residus, ordena les opcions de gestió en cinc
nivells (prevenció, preparació per la reutilització, reciclatge, altres
formes de valorització (inclosa l’energètica) i eliminació.
L’illa de Mallorca ha de ser el més autosuficient possible en relació a
la gestió dels residus generats en el seu territori.
De cara a minimitzar els riscos i impactes ambientals associats
principalment al transport, els residus hauran de ser tractats a les
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PRINCIPIS

DESCRIPCIÓ
instal·lacions adequades més pròximes , cosa que exigirà l'establiment
d'una xarxa suficient d'infraestructures.

BASE ECONÒMICA
Principi
de
responsabilitat
ampliada al productor

Els productors de productes que esdevenen residus queden involucrats
en la prevenció i en l'organització dels sistemes de gestió, fomentant
reutilització, reciclatge i valorització a través de sistemes
individualitzats o col·lectius.

Principi
de
contamina paga

qui

El cost de la gestió dels residus ha de recaure a qui contamini el seu
entorn.

Principi
de
proporcionalitat
del
cost de la gestió i de
suficiència econòmica

Els costos relatius a la gestió dels residus han de reflectir el cost real
que suposa per al medi ambient la generació i la gestió dels residus, i
han de ser suportats íntegrament pels productors inicials dels residus
i/o pels posseïdors actuals d’aquests.

BASE JURÍDICA I ADMINISTRATIVA
Principi de precaució

La consideració dels principis de precaució i acció preventiva i cautelar
que minimitzin els efectes negatius sobre el medi ambient.
Las legislacions nacionals reflecteixen aquest principi, degut a que van
dirigies a adoptar una sèrie de mesures cautelars que han d’aplicar-se
quan aquest es tracta d’iniciar activitats, com a requisit indispensable
per que procedeixin les autoritzacions ambientals, com permisos,
llicencies, concessions, entre d’altres.

Principi
responsabilitat
compartida

de

Fomentar la col·laboració de tots els agents implicats en la gestió de
residus (administració autonòmica i local, agents econòmics i
consumidors) per tal que cadascú assumeixi la seva part de
responsabilitat que permeti assolir els reptes de gestió sostenible.

Principi
subsidiarietat

de

La subsidiarietat té per objecte garantir una presa de decisions el més
a prop possible del ciutadà.

Principi
de
transparència i accés a l’
informació

Accés adequat a la informació sobre el medi ambient i oportunitat de
participar en els processos de planificació.

Els criteris descrits s’interpretaran i aplicaran amb allò establert en la normativa comunitària,
estatal i autonòmica. La política de residus de la UE contribueix a augmentar l’eficiència en

la utilització dels recursos i a reduir els efectes perjudicials per a la salut i el medi ambient
al llarg del cicle de vida dels recursos.
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JUSTIFICACIÓ I PLA D’INFRAESTRUCTURES

5

5.1 ANÀLISIS REQUERIMENTS INFRAESTRUCTURES
5.1.1 JUSTIFICACIÓ ESCENARIS I PROGNOSI
La producció de residus parteix de les dades de l’exercici 2016 i s’ha fet variar per
conformar diferents escenaris aplicant coeficients senzills sobre la producció de
referència de cadascun dels tipus de residus considerats.
L’escenari tractat servirà només per a quantificar aproximadament tant els dèficits lligats
a diferents valoracions de les capacitats de tractament actuals, com l’efecte qualitatiu que
sobre els balanços poden tenir algunes actuacions, sota la hipòtesi de determinats
increments de producció.
Les hipòtesis i resultats que han anat sorgint i que s’han decidit aplicar es mostren a
continuació:
1. Per la primera hipòtesis es decideix tractar els residus municipals de forma
diferenciada dels altres fluxos, quedant de la següent manera.
Residus municipals

Residus no municipals

Envasos i residus d'envasos

Llots de depuració d’aigües residuals

FORM

Plàstics agrícoles

Fracció Vegetal (FV)

Pneumàtics al final de la seva vida útil

Paper i cartró

Residus sanitaris

Vidre

Resta industrial

Resta

Residus de Construcció i Demolició

Residus d'aparells elèctrics i electrònics

Subproductes animals

Residus Voluminosos
Tèxtil
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2. Per ajustar al màxim la generació de residus contemplant l’índex de pressió
humana (IPH) es calcula els kg (generats per fluxos)/habitant (IPH) per any, pels
fluxos que es disposa de dades. Posteriorment es fa la mitjana d’aquest valors
considerant els darrers 5 anys per a tots els fluxos a excepció dels plàstics
agrícoles en el que només s’han considerat els darrers dos anys degut a la falta de
dades.
L’IPH és un indicador que mesura diàriament la carga demogràfica que suporta
una zona. Per obtenir el IPH del 2030 primerament s’ha calculat la mitjanadel
percentatge d’increment del període 2005-2016, i desprès s’ha multiplicat aquest
percentatge per la diferencia d’anys, és a dir els anys transcorreguts entre el valor
origen i el objectiu. L’IPH per l’any 2030 és de 1.370.880.

Flux de residu

Mitjana kg/habitant
(IPH) any

Envasos i residus d'envasos

12,28

FORM

14,62

FV

16,15

Llots de depuració d'aigües residuals

60,88

Paper i cartró

25,01

Plàstics agrícoles
Pneumàtics al final de la seva vida útil
Residus sanitaris
Residus d'aparells elèctrics i electrònics
Residus de Construcció i Demolició
Residus Voluminosos
Resta
Resta industrial
Subproductes animals
Vidre

0,15
0,96
2,25
1,54
225,05
23,78
415,84
0,00
1,60
20,63

Tèxtil

-

Pel que fa el tèxtil, no es disposa de dades de forma separada, ja que ha les dades
origen ha estat inclòs en un altre flux. Posteriorment es disgregarà el percentatge
(segons la bossa tipus) que implica sobre el total dels kg procedents de la recollida
municipal.
3. Una altra hipòtesi ha estat que la generació per càpita de cada flux s’ha calculat
tenint en compte la mitjana de kg/habitant any amb el IPH calculat per l’any
objectiu suposant que aquest afecta a tots els fluxos per igual a excepció de llots
de depuració (on no es poden aplicar mesures de prevenció de residus).
Els llots s’han calculat amb una dada fixa de generació, estipulant una generació
de 40 grams de matèria seca persona i dia, dividit per l’equivalent en tones de 0,2
grams de matèria seca.
4. Per calcular les tones generades per l’any 2020 s’aplica una reducció del 20%
respecte la mitjana de la generació per càpita any (kg/hab. any) a tots els fluxos a
excepció dels llots.
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5. A l’avantprojecte de la llei de residus i sòls contaminats de les illes balears es
marquen els objectius del reciclatge, però per poder dur a terme el
dimensionament de les instal·lacions es parteix de la prognosi amb un major
impacte en les necessitats del tractament, per aquest motiu, es treballa amb
aquests paràmetres com a entrades al sistema. Aquests valors són els següents:

Flux de residu

RS% sobre
generació per
flux

Orgànica

65%

Envasos Lleugers Domèstics

65%

Envasos Lleugers Comercials

65%

Paper – Cartró

70%

Envasos vidre

65%

Tèxtil
Voluminosos
RAEE
Restes de poda i jardineria
Runes

50%
85-90%
85%
65%
80%

Per poder calcular de forma correcte els percentatges de recollida selectiva que es
marquen, es fan els càlculs basats en els resultats obtinguts de l’estudi previ de la bossa
tipus. La fracció resta s’ha obtingut restant la recollida selectiva de les tones totals de
generació municipal.
Finalment amb les hipòtesis executades es calcula les tones totals entrades per cada
tipologia de flux .
Flux de residu
Envasos i residus d'envasos
FORM
FV
Llots de depuració d'aigües residuals
Paper i cartró
Plàstics agrícoles
Pneumàtics al final de la seva vida útil
Residus sanitaris
Residus d'aparells elèctrics i electrònics
Residus de Construcció i Demolició
Residus Voluminosos
Resta
Resta industrial
Subproductes animals

Distribució per flux (t)
36.172,73
119.393,16
32.277,80
100.074
43.962,60
165,91
1.050,22
2.465,53
3.955,89
259.155
6.474,58
276.656,91
15.505,68
2.480,91

105

Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de l'Illa de
Mallorca (PDSRNPM)

Vidre
Tèxtil

32.702,00
10.352,87

Per al càlcul de les capacitats necessàries a nivell d’instal·lacions de tractament es
considera el factor de l’estacionalitat (i per tant el requeriment de capacitat per la
punta) i les sortides (incloent el rebuig) de les diferents instal·lacions.
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5.1.2 ALTERNATIVES DE TRACTAMENT DE RESIDUS
A continuació es mostren de manera esquemàtica de les possibles vies de tractament que
s’ha considerat més adequat plantejar per millorar la capacitat del servei públic
insularitzat de residus de Mallorca. La determinació d’aquestes alternatives viables és el
resultat de l’estudi realitzat sobre l’estat actual de les instal·lacions i la valoració de les
tecnologies més adequades en cada cas.
S’han treballat les fraccions de residu que es considera presenten necessitat d’adequació:
FORM, Llots EDAR i Resta. Es dedica un diagrama específic per a cada fracció on apareixen
els factors que determinen els components dels corresponents balanços de massa.
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5.2 DESCRIPCIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES
Es descriuen les característiques de les infraestructures que formaran part de la gestió
dels residus en l’illa de Mallorca. La descripció s’acompanya d’una fitxa per instal·lació.
●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Estacions de transferència:
o EETT Llevant (Manacor)
o EETT Nord (Alcúdia)
o EETT Ponent (Calvià)
o EETT Centre (Binissalem)
o EETT Sud (Campos)
Plantes de compostatge FORM:
o Planta de compostatge Zona 1 (Marratxí)
o Planta de compostatge Calvià
o Planta de compostatge Llucmajor
o Planta de compostatge Felanitx
o Planta compostatge Santa Margalida
Planta de compostatge de Llots:
o Planta de compostatge Zona 1i tremuja (Marratxí)
o Planta de compostatge Santa Margalida
o Planta de compostatge Felanitx
Planta de selecció d’envasos
Planta incineradora amb valorització energètica
Dipòsit de seguretat de cendres
Planta de metanització
Planta de assecatge solar
Dipòsit d’emergència (abocador de Coa)
Dipòsit de rebuig zona 2 (Corral d’en Serra)
Plantes de tractament:
o Planta de tractament Bunyola (PT1)
o Planta de tractament Santa Margalida (PT2)
Planta tractament d’escòries
Centres de transferència i pretractament.
o CTP1 Centre (Inca)
o CTP2 Sud (Llucmajor)
o CTP3 Est ( Artà)
o CTP4 Est (Manacor)
o CTP5 Oest .(Calvià)
o CTPS6 Sud ( Porreres).
Instal·lació per la reutilització i preparació per la reutilització
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5.3 INSTAL·LACIONS DEL PDSRNPM
Es descriuen les característiques de les infraestructures que formen part de la gestió dels
residus en l’illa de Mallorca. La descripció s’acompanya d’una fitxa on s’enumeren algunes
de les característiques principals bàsiques de cada instal·lació.

5.3.1 ESTACIONS DE TRANSFERÈNCIA
Les estacions de transferència són instal·lacions on els residus es compacten (a excepció
del vidre) per ser traslladats a les plantes de tractament amb vehicles de major capacitat
optimitzant el transport i reduint el trànsit rodat per les carreteres de Mallorca i per tant,
millorant la petjada de carboni de la gestió dels residus.
Actualment les instal·lacions admeten les fraccions corresponents a les fraccions de:
paper-cartró, vidre, envasos lleugers i resta.
Tenint en compte la proporció actual entre tones recollides en massa (fracció resta) i les
selectives i la previsió d'objectius i resultats del PDSRNPM de residus es proposa una
modificació i adequació de les instal·lacions actuals per tal d'optimitzar la logística de
transport de les diferents fraccions.
Els costos vinculats a l'adequació d'aquestes infraestructures es troba reflectit en el
pressupost.
A continuació s'indiquen les instal·lacions incloses en el nou PDSRNPM de residus.
•

Estacions de transferència:
o

ET-1: Ponent (Ponent: Calvià i Andratx)

o

ET-2 Nord (Pollença, Alcúdia, Sa Pobla, Santa Margalida, Escorca i Muro)

o

ET-3 Centre (Mancomunitat Es Raiguer (Alaró, Binissalem, Búger,
Campanet, Consell, Mancor, Santa Maria, Selva i Lloseta); Mancomunitat
Pla de Mallorca (Algaida, Ariany, Costitx, Lloret, Llubí, Maria, Petra,
Sencelles, Sant Joan, Santa Eugènia, Villafranca, Porreres, Montuïri i
Sineu), i Inca)

o

ET-4 Sud (Campos, Felanitx, Santanyí i Ses Salines)

o

ET-5 Llevant (Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç i Son Severa)

5.3.2 PLANTES DE COMPOSTATGE
Un dels principals canvis del nou PDSRNPM és la incorporació d'una xarxa de plantes de
compostatge. En base als objectius plantejats de recollida selectiva de biorresidus i al
tractament dels llots cal incorporar noves infraestructures que puguin donar resposta a
aquests nous requeriments.
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Les plantes de compostatge proposades en el present pla per al tractament de orgànica i
llots, s’ubiquen en les següents zones:
•

•

Planta de compostatge FORM
o

Zona 1 (Marratxí)

o

Zona 2 (Santa Margalida)

o

Zona 3 (Calvià)

o

Zona 6 (Felanitx)

o

Zona 6 (Llucmajor)

Planta compostatge Llots:
o

Zona 2 (Santa Margalida)

o

Zona 6 (Felanitx)

Si es compara la proposta del nou PDSRNPM amb l'estat actual es pot identificar tres
elements clau:
1) S'incrementa la capacitat de tractament per tal de respondre a uns objectius de
recollida selectiva ambiciosos
2) S’adeqüen instal·lacions no operatives en l'actualitat (com Calvià) o es tanquen (com
Ariany i Sa pobla)
3) Les noves instal·lacions s'ubiquen descentralitzades en el territori per tal d'aproximar
el tractament de l'orgànica als punts de generació. Aquesta descentralització té en
compte els espais ja reservats a instal·lacions de residus per tal de no consumir més sòl
per aquesta funcionalitat.

La construcció d'aquestes instal·lacions està recollida en el calendari de priorització i en
el pla d'inversions en infraestructures. Ara bé, caldrà tenir en compte que el Consell
Insular pot modificar l'ordre de construcció (en base a les necessitats reals de tractamentmolt vinculat a la implantació de la recollida selectiva d'orgànica en els municipis-) així
com, en el cas que sigui necessari, substituir una reserva de planta de compostatge
destinada en origen a la fracció orgànica per una de compostatge de llots i viceversa.

5.3.3 PLANTA SELECCIÓ D’ENVASOS
La planta de selecció d'envasos lleugers és una instal·lació especialitzada en la selecció,
de forma manual i/o mecànica, dels diferents tipus d´envasos lleugers, procedents de la
recollida selectiva en funció de la seva composició. Els residus arriben a la instal·lació i són
separats segons el seu volum i composició. Finalment cadascuna d'aquestes fraccions és
transportada als diferents recuperadors per a ser reciclats.
Recentment s'han realitzat modificacions a la instal·lació actual per fer-la més eficient en
el seu procés i per tant, incrementat la taxa de recuperació.
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Ara bé, tenint en compte els objectius descrits en el nou PDSRNPM es requerirà una
capacitat major de tractament.
Per aquest motiu es realitza una reserva d'espai i una partida econòmica per una
instal·lació nova de triatge d'envasos lleugers o materials reciclables.
Anotar que tant la instal·lació actual com la nova planta podrien tractar materials
reciclables (i no exclusivament envasos lleugers) si així ho permet la legislació vigent, tot
i que s’haurà d’avaluar, en funció del residu en qüestió, les modificacions que s’haurien
de dur a terme
Per altra banda, la construcció d'una nova planta de triatge estarà supeditada a una
necessitat real de gestió d'aquesta tipologia de material. Cal tenir en compte que si- tal i
com apunta en el moment de redacció del PDSRNPM l'avantprojecte de llei de residus
balear- s'opta per un model de dipòsit, retorn i devolució d'envasos el volum de materials
a gestionar esdevindria menor i per tant, caldria replantejar la necessitat d'una nova
instal·lació de selecció d'envasos.
En aquest cas la infraestructura necessària (planta pel comptatge i emmagatzematge)
estaria ubicada en la zona reservada per a la gestió dels envasos i es faria ús de la partida
pressupostària designada.

5.3.4 PLANTA INCINERADORA AMB VALORITZACIÓ ENERGÈTICA
La incineració és un procés de tractament tèrmic de residus mitjançant oxidació completa
i la seva transformació en un corrent gasós amb o sense recuperació d’energia. En el cas
de la Planta de Valorització de Mallorca, s'aprofita l'energia en forma d'electricitat que
després és abocada a la xarxa general.
A Mallorca, les dues primeres línies d'incineració van entrar en servei al març de 1997. La
capacitat de tractament d'aquestes línies és d'unes 300.000 tones a l'any. Ara comptem
amb dues línies més, construïdes amb les últimes novetats tecnològiques, i amb una
capacitat d'unes 430.000 tones a l'any.
Respecte aquesta instal·lació el nou PDSRNPM de residus incorpora una tremuja per a la
canalització dels llots als forns de la planta de valorització energètica.
Tot i que la via prioritària de gestió de llots és a través de les plantes de compostatge
(motiu pel qual s'incorporen noves instal·lacions- veure punt 5.2 Descripció de les
infraestructures) el Consell Insular podrà tractar una part dels llots a través de la planta
de valorització energètica.
Tal i com es recull en la normativa vigent en situacions excepcionals es pot incrementar el
% de llots incinerats i en el cas de l'illa de Mallorca l'alt impacte dels visitants (mesurats a
través del IPH de l'illa) versus la disponibilitat de sòl per a la gestió de fangs en sistemes
alternatius contextualitza el fet d'obrir aquesta via per al tractament dels llots.
Les fraccions que es plantegen tractar són:
- Resta (residus recollits en massa)
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-

Rebuig d’altres plantes del servei.
Llots (a través de la tremuja)
Altres residus no perillosos no valoritzables materialment però sí
energèticament.

En el nou PDSRNPM de residus preveu el tancament de la Línia 1 i 2 amb la reducció
progressiva de la generació de rebuig.
El tancament de la Línia 1 respon a la consecució dels objectius marcats en l'àmbit de la
recollida selectiva (especialment per a la fracció orgànica).
El tancament de la línia 2 requerirà, addicionalment al compliment d'objectius de recollida
selectiva, la millora de rendiments de les instal·lacions actuals (especialment la planta de
metanització i la planta de triatge) així com una tendència més moderada (que la
plantejada en el PDSRNPM en l'àmbit del creixement del IPH).
El Consell Insular de Mallorca tancarà les línies 1 i 2 d’incineració quan la quantitat
mensual de rebuig no superi les 40.000 t durant un període consecutiu de tres anys i,
durant l’any, es pugui realitzar la parada de manteniment

5.3.5 DIPÒSIT DE SEGURETAT (SON REUS)
Els residus admesos en aquesta instal·lació són les cendres estabilitzants procedents del
tractament de gasos de combustió o sistema de despuració de gasos i cendres volants, de
les etapes de valorització energètica del rebuig.
El nombre d’instal·lacions d’aquesta tipologia previstes és d'una planta. Actualment es
requereix d’una ampliació urgent atès que s’està emplenant la darrera de les cel·les
originalment previstes. Ja es disposa del projecte d’ampliació aprovat per el Consell
Insular de Mallorca per a l’actual planta.

5.3.6 PLANTA DE METANITZACIÓ
Els residus admesos en aquesta instal·lació són els llots no digerits de les depurades
d'aigües residuals i la fracció orgànica.
A l’illa de Mallorca es troba una instal·lació d’aquesta tipologia per al tractament de la
FORM en la zona 1. En l'avantprojecte de la instal·lació ja es contemplava una instal·lació
modular composada per tres digestors (un dels quals existent i operatiu)
La necessitat d'ampliar la capacitat de tractament de llots en base a la diagnosi realitzada
requereix planificar la posada en marxa d'un digestor per a llots que, conjuntament amb
els dos digestors actuals, que tracten tant FORM com llots,, completaran la instal·lació.
Les característiques tècniques de la instal·lació es troben recollides en l’avantprojecte.
El Consell Insular de Mallorca podrà bescanviar la tipologia de residu tractat en els
digestors si resulta de major necessitat el tractament de la fracció orgànica o de llots.
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5.3.7 PLANTA ASSECATGE SOLAR
A Mallorca es troba una instal·lació d’assecatge de llots, en la qual els residus admesos
són els llots digerits procedents d'EDAR i el digestat que prové de la planta de
metanització.
En el cas que sigui necessari es podrà optimitzar el volum de llots tractats en aquesta
instal·lació flexibilitzant el percentatge d'humitat requerit per a la seva sortida (a través
d'indicacions específiques per part del Consell Insular)

5.3.8 DIPÒSIT DE REBUIG I DIPÒSIT D’EMERGÈNCIA
6Els residus admesos en aquestes instal·lacions són els residus no valoritzables
materialment i que, per raons tècniques o en situacions excepcionals, no puguin ser
destinats a la planta incineradora amb valorització energètica.
Existeixen dos dipòsits de rebuig a l’illa de Mallorca.
a.
Dipòsit d’emergència (Abocador de Coa)
b.
Dipòsit de rebuig de la zona 2 (Abocador corral d’en Serra)
Actualment no es preveu la disposició de cap tipologia de residu en aquestes instal·lacions
a excepció de PFU de gran mida i altres materials com guixos, xarxes de pescar, etc.

6.1.1 PLANTES DE TRACTAMENT
El Consell Insular de Mallorca ha de dur terme el tractament dels residus de construcciódemolició mitjançant les infraestructures que compleixen les normatives. Hi ha en
funcionament dues plantes de tractament (PT) dels residus de construcció-demolició,
voluminosos i pneumàtics fora d’ús, per donar servei a tota l’illa:
•

Planta de tractament PT1 Bunyola

•

Planta de tractament PT2 Sta. Margalida

Els residus voluminosos es tractaran a les plantes PT1 i PT2 i als centres de transferència i
pretractament (CTP).

6.1.2 PLANTA DE TRACTAMENT D’ESCÒRIES
L'objectiu de la planta de tractament d'escòries és la separació en diferents fraccions
valoritzables de les escòries generades en el procés de combustió.
El nou PDSRNPM de residus regularitza l'ús de la parcel·la (veure plànol) com a zona de
disposició de les escòries amb ús actualment de I+D+i.
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6.1.3 CENTRES DE TRANSFERÈNCIA I PRETRACTAMENT
•

Els residus de construcció - demolició, voluminosos i els pneumàtics fora d'ús (PFU)
recollits pels ajuntaments o per transportistes registrats i que seran tractats en l’àmbit
territorial de l’illa de Mallorca s’han de destinar a les corresponents plantes de tractament
o als següents centres de transferència i pretractament (CTP):Centres de transferència i
pretractament:

•

CTP1 Inca (centre)

•

CTP2 Sud (Llucmajor)

•

CTP3 Est (Artà)

•

CTP4 Est (Manacor)

•

CTP5 Oest (Calvià)

•

CTP6 Sud (Porreres)
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6.2 FITXA DE LES INSTAL·LACIONS

1

Instal·lació:

PLANTA INCINERADORA AMB VALORITZACIÓ ENERGÈTICA

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Rebuig
Existent
730.000 tn/any
32.672 m2
91.235 m2 (Superfície subparcel·la - obtinguda de la informació PDSRNPM)
07040A02200022

Límit parcel·la cadastre
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2

Instal·lació:

PLANTA SELECCIÓ ENVASOS (ZONA 1 – SON REUS)

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Envasos
Existent
Ampliació capacitat de 20.000 – 40.000 tones anuals
7.644 m2
10.288 m2 (Superfície subparcel·la - obtinguda de la informació PDSRNPM)
07036A00600240

Límit parcel·la cadastre
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3

Instal·lació:

PLANTA TRACTAMENT D'ESCÒRIES

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Escòries
Existent
120.000 tn/any
12.746 m2
64.793,35 m2 (Superfície subparcel·la - obtinguda de la informació PDSRNPM)
07040A02200017

Límit parcel·la cadastre
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4

Instal·lació:

DIPÒSIT CONTROLAT DE CENDRES

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Cendres estabilitzades
Existent. Ampliació
185.000 tn
127.317 m2 (Superfície subparcel·la - obtinguda de la informació PDSRNPM)
07040A02200017

Límit parcel·la cadastre
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5

Instal·lació:

PLANTA METANITZACIÓ (ZONA 1 – SON REUS)

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Orgànica /Llots
Existent,
Fase 1: 32.000tn/any (Orgànica)
Fase 2: 32.000tn/any (Llots)
Fase 3: 32.000tn/any (Orgànica)
7.721 m2
17.101 m2 (Superfície subparcel·la - obtinguda de la informació PDSRNPM)
Validar superfície per les línies F2 i F3
07036A00600240

Límit parcel·la cadastre
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6

Instal·lació:

PLANTA COMPOSTATGE /DIGEST ( ZONA 1 - SON REUS)

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Llots digerits procedents de la metanització de la FORM + FV
Existent
45.000 tn/any
18.722 m2
28.208 m2 (Superfície subparcel·la - obtinguda de la informació PDSRNPUM)
07036A00600240

Límit parcel·la cadastre
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7

Instal·lació:

PLANTA COMPOSTATGE FORM (FELANITX)

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Orgànica /Fracció vegetal
Existent, Ampliació de capacitat
12.000 tn/any
926,19 m2
24.852 m2 (Superfície cadastral)
07022A00300040

Límit parcel·la cadastre
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8

Instal·lació :

PLANTA COMPOSTATGE FORM (SANTA MARGALIDA )

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la SIG
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Orgànica / Fracció vegetal
Nova proposta
18.000 tn/any
72.895*(Superfície subparcel·la cadastral)
18.600
07055A01200169

Límit parcel·la cadastre

Observacions

**Aparentment la superfície útil de la parcel·la és la marcada en verd dins del límit blau, la qual ocupa una superfície de
39800m2.
S’hauria de restar la superfície de les dos instal·lacions que es volen ubicar. La de compostatge de FORM amb una superfície
necessària de 18.000m2 i una planta de compostatge de Llots amb superfície necessària de 11.000m2
Per tant restant la superfície necessària per aquestes dos instal·lacions quedaria disponible 10.800m2
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9

Instal·lació :

PLANTA COMPOSTATGE FORM CALVIÀ

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la SIG
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Orgànica + FV
Existent –Millora de les instal·lacions
12.500 tn/any
2.715m2
24.000 m2 (Superfície cadastral)
07011A00800008 / 07011A00800005

Límit parcel·la cadastre

Observacions

Instal·lació existent a la parcel·la 07011A00800008
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10

Instal·lació :

PLANTA COMPOSTATGE FORM (SON REUS)

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Orgànica + FV
Nova proposta
17.000 tn/any
3.202 m2
61.700m2(Superfície subparcel·la - obtinguda de la informació PDSRNPUM)
45.000m2
**Veure observacions

Límit parcel·la cadastre

Observacions

**Parcel·la reservada en el PDSRNPUM. Parcel·la Reserva àrea R+D+I
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11

Instal·lació :

PLANTA COMPOSTATGE LLOTS (FELANITX)

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la SIG
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Llots / Fracció vegetal
Nova proposta
12.000 tn/any
30.000 m2 **(Superfície cadastral)
10.000
07022A00300515

Límit parcel·la cadastre

Observacions

** La parcel·la cadastral a la qual pertany aquesta subparcel·la és molt més gran, amb una superfície total de 118.689m2
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12

Instal·lació :

PLANTA COMPOSTATGE LLOTS SANTA MARGALIDA

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Llots / Fracció vegetal
Nova proposta
10.000 tn/any
72.895*(Superfície subparcel·la cadastral)
11.000
07055A01200169

Límit parcel·la cadastre

Observacions

Observacions:
** Aparentment la superfície útil de la parcel·la és la marcada en verd dins del límit blau, la qual ocupa una superfície de
39800m2. S’hauria de restar la superfície de les dos instal·lacions que es volen ubicar. La de compostatge de FORM amb una
superfície necessària de 18.000m2 i una planta de compostatge de Llots amb superfície necessària de 11.000m2
Per tant restant la superfície necessària per aquestes dos instal·lacions quedaria disponible 10.800m2
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13

Instal·lació:

PLANTA COMPOSTATGE FORM (LLUCMAJOR)

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Orgànica / Fracció vegetal
Nova proposta
21.000 tn/any
20.000 m2
07031A00900184

Límit parcel·la cadastre
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14

Instal·lació:

PLANTA SECAT DE LLOTS DE EDAR (ZONA 1 – SON REUS)

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la SIG
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Llots digerits - Digest
Existent
30.000 tn/any
21.271 m2
93.933 m2 (Superfície cadastral)
07036A00600254

Límit parcel·la cadastre

Observacions

A la mateixa parcel·la es troben les restes de poda.
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15

Instal·lació :

DIPÒSIT REBUIG ZONA 2 (ABOCADOR DE CORRAL D'EN SERRA)

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Rebuig
Existent
2.036.299 m3
170.224 m2 (Superfície subparcel·la - obtinguda de la informació PDSRNPUM)
07055A01200171

Límit parcel·la cadastre

133

Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos de l'Illa de
Mallorca (PDSRNPM)

16

Instal·lació:

DIPÒSIT D’EMERGÈNCIA (FINAL DE COA))

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Rebuig
Existent
1.145.928m3/ any
76.942 m2 (Superfície subparcel·la - obtinguda de la informació PDSRNPUM)
07040A02200022

Límit parcel·la cadastre
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17

Instal·lació:

ESTACIONS DE TRANSFERÈNCIA EETT (ET1 PONENT - CALVIÀ)

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Envasos i residus d'envasos; Paper i Cartró; Vidre; Resta
Existent
57.800 tn/any
1.376 m2
12.161 m2 (Superfície cadastral)
07011A00800009

Límit parcel·la cadastre
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18

Instal·lació:

ESTACIONS DE TRANSFERÈNCIA EETT (ET2 NORD - ALCÚDIA)

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Envasos i residus d'envasos; Paper i Cartró; Vidre; Resta
Existent
46.700 t/any
208 m2
40.033 m2 (Superfície cadastral)
07003A00700282 / 07003A007002830

Límit parcel·la cadastre
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19

Instal·lació:

ESTACIONS DE TRANSFERÈNCIA EETT (ET3 CENTRE - BINISSALEM)

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la SIG
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Envasos i residus d'envasos; Paper i Cartró; Vidre; Resta
Existent
33.800 tn/any
800 m2
12.410 m2 (Superfície subparcel·la - obtinguda de la informació PDSRNPUM)
8719502DD8982N

Límit parcel·la cadastre
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20

Instal·lació:

ESTACIONS DE TRANSFERÈNCIA EETT (ET4 SUD - CAMPOS)

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Envasos i residus d'envasos; Paper i Cartró; Vidre; Resta
Existent
30.700 tn/any
90 m2
21.469 m2 (Superfície cadastral)
07013A01400032

Límit parcel·la cadastre
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21

Instal·lació:

ESTACIONS DE TRANSFERÈNCIA EETT (ET5 LLEVANT - MANACOR)

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Envasos i residus d'envasos; Paper i Cartró; Vidre; Resta
Existent
58.300 tn/any
262 m2
17.933 m2 (Superfície cadastral)
07033A00600058

Límit parcel·la cadastre

139

Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos de l'Illa de
Mallorca (PDSRNPM)

22

Instal·lació :

PLANTA DE TRACTAMENT BUNYOLA (PT1 )

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la
Superfície necessària
Codi parcel·la

Residus de la construcció demolició; Voluminosos Residus d'aparells elèctrics i electrònics; Pneumàtics fora d’ús
Existent
730.500tn/any
(258.404 t/any de CT
436.480tn/any obres
35.538tn/any impropis)
14.076 m2
54.290 m2 (Superfície cadastral)
2797512DD78290N

Límit parcel·la cadastre
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23

Instal·lació :

PLANTA DE TRACTAMENT SANTA MARGALIDA (PT2)

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Residus de la construcció demolició; Pneumàtics fora d’ús
Existent
382.000tn/any (195342tn/any de CT)
29.999 m2
29.999 m2 (Superfície cadastral)
07055A01200170

Límit parcel·la cadastre
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24

Instal·lació:

CENTRE DE TRANSFERÈNCIA I PRETRACTAMENT INCA (CTP1 CENTRE)

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Pneumàtics al final de la seva vida útil; Residus de construcció i demolició; Residus voluminosos; Residus d'aparells elèctrics
i electrònics
Existent
41.000tn/any
582 m2
20.226 m2 (Superfície cadastral)
07027A01200388

Límit parcel·la cadastre
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25

Instal·lació:

CENTRE DE TRANSFERÈNCIA I PRETRACTAMENT LLUCMAJOR (CTP2 SUD )

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Pneumàtics al final de la seva vida útil; Residus de construcció i demolició; Residus voluminosos; Residus d'aparells elèctrics
i electrònics
Existent
64.654tn/any
1.276 m2
93.772 m2 (Superfície subparcel·la - obtinguda de la informació PDSRNPUM)
07031A00900184

Límit parcel·la cadastre
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26

Instal·lació :

CENTRE DE TRANSFERÈNCIA I PRETRACTAMENT ARTÀ (CTP3 EST)

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Pneumàtics al final de la seva vida útil; Residus de construcció i demolició; Residus voluminosos; Residus d'aparells elèctrics
i electrònics
Existent
85.595tn/any
1.005 m2
44.648 m2 (Superfície subparcel·la - obtinguda de la informació PDSRNPUM)
07006A00800043/ 07006A00800046

Límit parcel·la cadastre
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27

Instal·lació :

CENTRE DE TRANSFERÈNCIA I PRETRACTAMENT MANACOR (CTP4 EST)

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Pneumàtics al final de la seva vida útil; Residus de construcció i demolició; Residus voluminosos; Residus d'aparells elèctrics
i electrònics
Existent
149.225tn/any
1.165 m2
11.977 m2 (Superfície cadastral)
07033A03401303 / 07033A03401302

Límit parcel·la cadastre
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28

Instal·lació:

CENTRE DE TRANSFERÈNCIA I PRETRACTAMENT CALVIÀ (CTP5 OEST)

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Pneumàtics al final de la seva vida útil; Residus de construcció i demolició; Residus voluminosos; Residus d'aparells elèctrics
i electrònics
Existent
152.675 tn/any
1.31 m2
15.845 m2 (Superfície subparcel·la - obtinguda de la informació PDSRNPUM)
07011A01300008

Límit parcel·la cadastre
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29

Instal·lació:

CENTRE DE TRANSFERÈNCIA I PRETRACTAMENT PORRERES (CTP6 OEST )

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Pneumàtics al final de la seva vida útil; Residus de construcció i demolició; Residus voluminosos; Residus d'aparells elèctrics
i electrònics
Existent
78.555 tn/any
1.315 m2
34.592 m2 (Superfície subparcel·la - obtinguda de la informació PDSRNPUM)
07043A01400256 / 07043A01400251

Límit parcel·la cadastre
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30

Instal·lació:

TREMUJA LLOTS

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Llots
Nova proposta
18,75 tn/h
No ocupa superfície - 32.672 m2
91.235 m2 (Superfície subparcel·la - obtinguda de la informació PDSRNPM)
07040A02200022

Límit parcel·la cadastre
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31

Instal·lació:

INSTAL·LACIÓ COMPLEMENTÀRIA: REUTILITZACIÓ I PREPARACIÓ PER LA REUTILITZACIÓ

Fracció
Estat
Capacitat
Superfície construïda
Superfície parcel·la
Superfície necessària
Codi parcel·la cadastral

Altres (especialment tèxtil, Voluminosos, Envasos Lleugers, Vidre)
Nova Proposta
736 m2
212.872 m2 (Superfície parcel·la cadastral)
07040A02200015

Límit parcel·la cadastre

Observacions

Parcel·la reservada com AGIR 1.2 en el PDSRNPM
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6.3 PRIORITZACIÓ PLA DESENVOLUPAMENT INFRAESTRUCTURES
En aquest apartat es representa un calendari d’actuacions, que és una cronografia de com
distribuir, en el temps, les diferents actuacions plantejades.
Els criteris utilitzats en la priorització del pla de desenvolupament respon a una previsió
de necessitats de tractament per flux on, de manera immediata es procedeixen a efectuar
aquelles millores necessàries en la gestió actual (incrementar capacitat de tractament de
fangs, millores en les estacions de transferència, etc.) i en funció de la consecució dels
objectius normativa sectorial de gestió de residus de Mallorca es van posant en marxa les
altres instal·lacions.
Cal tenir en compte que un dels eixos principals en la nova proposta d'infraestructures és
l’increment de la capacitat de tractament de la FORM l'aportació de la qual dependrà del
grau d'implantació i l'èxit assolit per part dels municipis.
Aquest fet comporta que les previsions realitzades puguin veure's alterades en funció de
l'evolució de les entrades dels diferents fluxos i per tant, la proposta de priorització de
desenvolupament és orientativa i podrà ser modificada pel Consell Insular de Mallorca.
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2020
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ET's
●
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●
●
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●
●

Manacor
Calvià
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(FORM)
Tremuja
Llots
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selecció de
EELL
Compostatg
e FORM Son
Reus
Compostatg
e
FORM
Calvià
Compostatg
e
FORM
Llucmajor
Compostatg
e
FORM
Santa
Margalida

●
●

Binissalem

●
●

●

●

●
32.000
31.000

●

●
●

●

22.000
●

●

16.300
●

●

12.500
●

●

●

●

21.000

18.000
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Compostatg
e
LLOTS
Santa
Margalida
Compostatg
e
FORM
Felanitx
Compostatg
e
LLOTS
Felanitx
Zona
d’esbarjo
Implantació
zones verdes

●

●

10.000
●

●

12.000
●

●

12.000
●

●

●

●

●

●

●

●
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7

UBICACIÓ DE LA XARXA D'INFRAESTRUCTURES

7.1 CRITERIS PER A LA UBICACIÓ D'INFRAESTRUCTURES
Per tal d’identificar en el territori les àrees que potencialment podrien acollir els
equipaments per a la prevenció i gestió de residus segons el planejament urbanístic
vigent, s’ha pres com a referència principal les limitacions de l’ús del sòl contingudes en
el Pla Territorial de Mallorca (PTM)(aprovat el 13 de Desembre de 2004) i el Pla específic
de Serra de Tramuntana.
El Consell Insular de Mallorca no disposa del planejament urbanístic municipal vigent de
manera global. Com a informació similar disponible existeix el Mapa Urbanístic de les Illes
Balears (MUIB), però nomes vàlid a títol informatiu. Per aquest motiu l’anàlisi s’ha basat
en el PTM.
S’ha valorat la potencialitat per acollir equipaments per a la prevenció de residus d’acord
a la definició de les activitats regulades a la Matriu d'ordenació d'usos a sòl rústic derivada
de la Llei 6/1999 de 3 abril, de les Directrius d’Ordenació del Territori de les Illes Balears i
de Mesures Tributàries. Les categories de sòl analitzades ha estat aquestes:
● Àrees natural d’especial interès d’Alt Nivell de Protecció (AANP)
● Àrees d’Assentament en Paisatge d’Interès (AAPI)
● Àrees Naturals d’Especial Interès (ANEI)
● Àrees Rural d’interès Paisatgístic (ARIP)
● Àrees Rural d’interès Paisatgístic Boscós (ARIP-B)
● Àrees d’Interès Agrari - Extensiva Olivar(AIA-E)
● Àrees d’Interès Agrari - Extensiva Vinya(AIA-E)
● Àrees d’Interès Agrari – Intensiva (AIA-I)
● Àrees de Transició Creixement (AT-C)
● Àrees de Transició Creixement (AT-H)
● Sòl Rústic de General (SRG)
● Sòl Rústic de General Forestal (SRG-F)
● Àrees de desenvolupament: AAPI Urbà i Urbanitzable
● Àrees de desenvolupament: Sòl Urbà i Urbanitzable
● Sistema General de Sòl Rústic
Pel que fa la Serra de Tramuntana ubicada a la part nord de l’illa amb una extensió de
30.745ha, és una zona rica en fauna i flora, i per això té un gran valor ecològic i
paisatgístic. Aquesta té una regulació específica inclosa en el PTM, també té definida una
Àrea de Reconversió Territorial, que ve regulada per les normes 39 i 40 i annex 1 del PTM,
on es preveu l’elaboració d’un pla especial amb mesures paisatgístiques.
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La Serra de Tramuntana també forma part de la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO
amb la categoria de Paisatge Cultural, per això té gran importància incloure els valors de
preservació per la que va ser reconeguda. Uns altres factors condicionants han estat que
la Serra de Tramuntana és una figura d’Espai Natural Protegit derivat de la Llei 5/2005 de
conservació dels Espais Naturals de les Illes Balears, atorgant la figura d’un Pla d’ordenació
de recursos naturals (PORN), on s’estableixen una sèrie de limitacions d’ús segons el
caràcter ambiental. Per últim també s’ha de considerar que té una vessant històrica molt
important, per això també té una normativa de patrimoni històric, que es classifica com a
Paratge Pintoresc.
S’han considerat com a equipament per a la prevenció i gestió de residus els definits a les
normes del PTM com:
- E1. Petites infraestructures: torres, antenes i estacions de telecomunicacions, de
navegació i d’altres instal·lacions de comunicació d’impacte semblant, així com també
infraestructures hidràuliques, energètiques i de tractament de residus, de superfície
no superior a 200 m 2 .
- E5. Grans instal·lacions tècniques de serveis de caràcter no lineal, com grans
superfícies d’estacionament de vehicles a l’aire lliure, infraestructures hidràuliques,
energètiques i de tractament de residus, de superfície superior a 200 m 2 , aeroports
i qualsevol altra instal·lació d’interès general o d’impacte semblant sobre el medi
físic.”
S’ha elaborat una taula on s’agrupen les diferents restriccions segons si el sòl es considera
apte, està condicionat o prohibit per rebre els citats equipament, i dins de cada categoria
hi ha subcategories segons el tipus de norma que els regula o si estan afectat per les
limitacions específiques de la Serra de Tramuntana.
La categorització de l’aptitud del territori es classifica segons:
- Categoria 1, són els sòls aptes, admès sense perjudici del compliment de la normativa
específica
- Categoria 2 són sòls que tenen restriccions, condicionat
- Categoria 3 són els sòls els quals està prohibit, o prohibit condicionat en casos
determinats.
D’acord amb aquesta matriu el règim d’usos pels equipaments indicats, queda definit tal
i com mostra la taula 3-7.
El resultat gràfic d’aquest anàlisi es mostra a l’Annex 6- àrees que potencialment podrien
acollir equipaments.
Taula 5-1: Comparativa de compliment dels objectius respecte la normativa

Categoria

Restricció

1

No se l’hi aplica cap restricció.
Categories: Per sòls categoritzats com Sistema General de Sòl Rústic.

1A
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Categoria
1b

2

2A

2A

2B

2C

Restricció
Normes 39 i 40 del Pla Territorial de Mallorca i Normes Subsidiàries i
complementàries dels planejament de la disposició transitòria
quinzena de la Llei 6/1999 de Directrius d’ordenació territorial i de
l’article 29, de 24 de febrer del 2006, dictades en compliment de l’acord
del ple de consell d Mallorca, d’aprovació definitiva de la revisió del pla
director sectorial per la gestió dels residus urbans de l’illa de Mallorca,
que actualitzen els plans generals d’ordenació dels municipis de Palma
i Bunyola i les normes subsidiàries del planejament general del municipi
de Marratxí, en l’àmbit de l’àrea corresponent a la zona 1.Normes
Norma 19.2.B del Pla Territorial de Mallorca
Ús condicionat al fet que es justifiqui la necessitat que s’ubiquin
en aquestes àrees i es compleixin les condicions següents:
1. Ser del tipus E-1, petites infraestructures
2. Ser del tipus E-5, grans instal·lacions tècniques de serveis de
caràcter no lineal, sempre que siguin grans superfícies
d’estacionament de vehicles a l’aire lliure de titularitat pública,
infraestructures hidràuliques, energètiques i de tractament de
residus.
3. A les Àrees de Prevenció de Riscs (APR) serà necessari l’informe
previ de l’administració competent en matèria de medi
ambient.
CATEGORIES: Àrees Naturals d’Especial Interès (ANEI), Àrees Rurals
d’Interès Paisatgístic (ARIP), Àrees de Prevenció de Riscs (APR) i Sòl rústic
de
Règim General Forestal (SRG-F).
Norma 19.2.C Pla Territorial de Mallorca
Ús condicionat al fet que compleixin les condicions següents:
1. Ser del tipus E-1, petites infraestructures.
2. Ser del tipus E-5, grans infraestructures tècniques de caràcter
no lineal, definides en l’apartat E-5 de l’annex d’aquestes
normes. En el cas de marines seques o superfícies d’hivernatge
d’embarcacions només es permetran a Àrees de Transició
d’Harmonització (AT-H).
CATEGORIES: Àrees de Protecció Territorial (APT), Àrees d’Interès Agrari
AIA), Àrees de Transició (AT) i Sòl rústic de Règim General (SRG)
Normes 35 i 36 del Pla Territorial de Mallorca
Norma 35: Règim d'usos en sòl urbà i sòl urbanitzable (AP)
Norma 36: Règim d'usos en sòl rústic (AP)
Categories: AAPI a Sòl Rústic
Títol I Àrees de desenvolupament urbà del Pla Territorial de Mallorca
Categories: Àrees de desenvolupament: Sòl urbà i urbanitzable i AAPI
Urbà i Urbanitzable
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Categoria

Restricció

3

Norma 19.2.A Pla Territorial de Mallorca
Prohibit a les Àrees naturals d’especial interès d’Alt nivell de Protecció
(AAPN) amb excepció de:
1. Ser del tipus E1: instal·lacions de tractament de residus i no
puguin ser ubicades a cap altre lloc.
2. Ser del tipus E5: Han de ser instal·lacions de tractament de
residus i no puguin ser ubicades a cap altre lloc.
Categories: AANP
Regulació especifica al PTM
Categories: AANP

ST

3A

7.2 UBICACIÓ DE LA XARXA D'INFRAESTRUCTURES
En la següent documentació gràfica s'indica la ubicació de la xarxa d'infraestructures del
PDSRNPM, (veure Annex 5).
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8

DIAGNOSI IMPACTE AMBIENTAL

INSTAL·LACIONS I PROPOSTA DE MESURES DE
MINIMITZACIÓ D’IMPACTE
8.1 ANÀLISIS DE LES INSTAL·LACIONS ACTUALS I IDENTIFICACIÓ DE LES
NOVES INSTAL·LACIONS
Donat que el present PDSRNPM es desenvolupa en el sentit d’agrupar els dos plans
directors sectorials en matèria de residus vigents actualment, a continuació es
resumeixen els articles normatius referents a les infraestructures de tractament de
residus a les que fan referència aquests dos plans:
- Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de l’illa de Mallorca
(2006).
- Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus de la construcció-demolició,
voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’Illa de Mallorca (2002).
PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS URBANS DE L’ILLA DE MALLORCA (2006)
CAPÍTOL III: TRACTAMENT
Article 15. Infraestructures per al tractament.
El Consell Insular de Mallorca, sense perjudici del que s’estableix a la disposició transitòria primera,
realitzarà el tractament dels residus mitjançant les següents infraestructures:
1. Per al tractament de residus urbans:

a) Una planta de triatge per als envasos lleugers recollits de forma selectiva que complirà
els requisits tècnics mínims que s’especifiquen a l’annex III. Marratxí (zona 1).
b) Dues plantes de compostatge per a la fracció orgànica recollida de forma selectiva que
compliran els requisits tècnics mínims que s’especifiquen a l’annex IV. Calvià (zona 3) i
Marratxí (zona 1).
c) Una planta de metanització per a la fracció orgànica recollida de forma selectiva que
complirà els requisits tècnics mínims que s’especifiquen a l’annex V. Marratxí (zona 1).
d) Una planta incineradora amb recuperació d’energia per als residus no valoritzables
materialment que complirà els requisits tècnics mínims que s’especifiquen a l’annex VI.
Palma de Mallorca (zona 1).
e) Un abocador de coa que complirà els requisits tècnics mínims que s’especifiquen a
l’annex VII. Palma de Mallorca (zona 1).
2. Per als subproductes de la planta incineradora amb recuperació d’energia:

a) Una planta de tractament d’escòries segons els requisits tècnics mínims que
s’especifiquen a l’annex VIII.
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b) Un dipòsit de seguretat (abocador per a residus perillosos) per als residus procedents
del sistema de depuració de gasos que complirà els requisits tècnics mínims que
s’especifiquen a l’annex IX.
Article 14. Estacions de transferència.
Els residus urbans recollits en els municipis es destinaran, si s’escau, a les següents estacions de
transferència, les quals donaran servei als municipis que s’indica:

-1, Ponent: Calvià i Andratx.
-2, Nord: Pollença, Alcúdia, Sa Pobla, Santa Margalida i Muro.
-3, Centre: Mancomunitat Es Raiguer (Alaró, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Mancor,
Santa Maria, Selva i Lloseta); Mancomunitat Pla de Mallorca (Algaida, Ariany, Costitx, Lloret,
Llubí, Maria, Petra, Sencelles, Sant Joan, Santa Eugènia, Villafranca, Porreres, Montuïri i
Sineu), Escorca i Inca.
-4, Sud: Campos, Felanitx, Santanyí i Ses Salines.
-5, Llevant: Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç i Son Severa
1. Els residus urbans que s’aportin a las instal·lacions de tractament previstes procediran de
les d’estacions de transferència esmentades a l’apartat anterior, exceptuant els
procedents de Palma, Bunyola, Esporles, Valldemossa, Sóller, Deià, Fornalutx, Llucmajor,
Estellencs, Banyalbufar, Marratxí i Puigpunyent que seran lliurats directament a les
respectives plantes de tractament.
2. El Consell Insular de Mallorca podrà autoritzar el canvi de destí dels residus generats per
un Ajuntament prèvia petició raonada d’aquest.
3. La posada en funcionament de nous sistemes de recollida de residus urbans per part dels
Municipi serà consensuat amb Consell Insular de Mallorca per tal de comprovar que el
sistema proposat és compatible amb les estacions de transferència i les plantes de
tractament previstes en el present pla director sectorial.
4. Les estacions de transferència previstes al punt 1 del present article compliran els
requisits tècnics mínims que s’especifiquen a l’annex II.
Article 20. Compostatge i/o metanització dels llots
2. El Consell Insular de Mallorca podrà tractar els llots d’EDAR:
a) A les plantes de compostatge específiques per aquests residus i ubicades als municipis de Sa Pobla,
Ariany i Felanitx.
b) A les plantes de tractament de la fracció orgànica dels residus urbans recollida selectivament (epígrafs
b i c) de l’article 15.1 de la present norma i ubicades a la zona 1 de tractament de residus.
Aquest article tan sols fa referència a les plantes de compostatge de LLOTS de Sa Pobla, Ariany i Felanitx.
El nou Pla preveu eliminar les plantes de compostatge de Sa Pobla i Ariany, i incorpora noves
instal·lacions. Per això, en l’apartat 7.1.1 d’aquest document s’analitza la ubicació per a la nova planta
de compostatge de FORM des del punt de vista ambiental i territorial, i els seus impactes associats.
Article 27. Instal·lacions de tractament.
1. Les instal·lacions de tractament previstes en el present pla director sectorial s’ubicaran en els indrets
que s’especifiquen a l’annex XIII de la present norma.
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2. L’àrea de reserva delimitada a la zona 1 es desenvoluparà subsidiàriament a la completació de la resta
d’àrees que la conformen, regulant-se els usos permesos i la seva ordenació urbanística mitjançant les
Normes Subsidiàries i Complementàries que es preveuen a l’article 29 d’aquest pla director sectorial.
Article 28. Altres instal·lacions per a la gestió de residus.
1. Per tal de garantir el control públic del preu del sòl, el Consell Insular de Mallorca impulsarà la creació
i desenvolupament de les àrees empresarials per a activitats de gestió de tot tipus de residus i per a la
reutilització com a matèria primera d’alguns d’ells.
2. La ubicació en el territori de les àrees empresarials de residus esmentades en el punt anterior serà:
a) Els terrenys de la Zona 1 especificats a l’annex XIII.
b) Els terrenys de la Zona 2 del annex XIII. La superfície màxima d’aquesta àrea empresarial serà de
120.000 m2, inclosos vials i serveis. La resta de superfície es destinarà a zona de protecció del Torrent de
Son Bauló. Aquesta àrea empresarial de la Zona 2 només es desenvoluparà subsidiàriament a l’àrea
empresarial de la Zona 1, excepte pel que fa al tractament de residus de construcció i demolició,
voluminosos i pneumàtics fora d’ús.

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ,
VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS FORA D’ÚS DE L’ILLA DE MALLORCA (PDSGRCDVPUIM 2002)
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIA I PRETRACTAMENT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ
Article 13. Centres de transferència i pretractament dels residus de construcció-demolició
Els residus de construcció-demolició o assimilables recollits pels ajuntaments o per Transportistes
registrats s’han de destinar, si és necessari, als següents centres de transferència i pretractament (CTP):
CTP 1 – centre (Inca)
CTP 2 – sud (2) (Llucmajor)
CTP 3 – est (1) (Artà)
CTP 4 – est (2) (Manacor)
CTP 5 – oest (Calvià)
CTP 6 – sud (1) (Porreres)
El Consell Insular de Mallorca ha de posar en funcionament els centres de transferència i pretractament
prevists en el present article seguint els requisits tècnics mínims que especifica l’annex III del present Pla
director sectorial.
CAPÍTOL V. TRACTAMENT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
Article 14. Mesures per al tractament dels residus de construcció-demolició
El Consell Insular de Mallorca ha de dur terme el tractament dels residus de construcció-demolició
mitjançant les infraestructures que compleixen els requisits tècnics mínims descrits a l’annex IV d’aquest
Pla director sectorial.
S’han de posar en funcionament dues plantes de tractament (PT) dels residus de construcció-demolició
per donar servei a tota l’illa:

-

planta de tractament de la zona sud: PT 1 (sud: Bunyola)
planta de tractament de la zona nord: PT 2 (nord: Santa Margalida).

TÍTOL IV. UBICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS CAPÍTOL I.
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CENTRES DE TRANSFERÈNCIA I PRETRACTAMENT
Article 22. Centres de transferència i pretractament
Els centres de transferència i pretractament prevists a l’illa de Mallorca i detallats a l’article 13 d’aquest
Pla director sectorial se situen a les zones que s’especifiquen en els mapes detallats de l’annex IV
d’aquesta norma.
CAPÍTOL II. PLANTES DE TRACTAMENT
Article 23. Instal·lacions de tractament
1. Les dues plantes de tractament que s’han de posar en funcionament a Mallorca per al tractament de
residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús s’han de situar a les zones 1 i 2 de
tractament de residus previstes al Pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans de Mallorca
aprovat definitivament per mitjà del Decret 21/2000, de 18 de febrer.
2. Pel que fa a la planta de tractament de les zones 1 i 2, se n’han de millorar els accessos tal com indica
l’annex IV d’aquesta norma.

Vist aquest breu resum de les previsions que efectuen els respectius plans directors
sectorials en matèria de gestió de residus, a continuació es mostra una taula on
s’identifiquen les instal·lacions previstes en aquests Plans i si han estat executades o no.
També identifiquem aquelles que, tot i no estar previstes en els anteriors plans, han estat
executades i, per tant, caldrà incloure-les al nou Pla.
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PLA
DIRECTOR
SECTORIAL

Instal·lacions previstes

Planta de triatge d’envasos lleugers

Marratxí (Son Reus)

Planta Compostatge FORM

Planta Compostatge FORM

Calvià

Planta d’assecatge solar de llots
Planta de metanització
Planta incineradora
energètica

Planta de compostatge Zona 1

Marratxí (Son Reus)

Planta d’assecatge solar de llots

Marratxí (Son Reus)

Planta metanització
amb

valorització

Planta incineradora
energètica

valorització

ET-3

ET-1 (ponent)

Calvià

ET-2 (nord)

Alcúdia

ET-3 (centre)

Binissalem

ET-4

ET-4 (sud)

Campos

ET-5

ET-5 (llevant)

Manacor

Planta de compostatge LLOTS

Planta de compostatge LLOTS

Ariany

Planta de compostatge LLOTS

Planta de compostatge LLOTS

Sa Pobla

Planta de compostatge LLOTS

Planta de compostatge LLOTS + Planta de
compostatge de FORM + metanització de
LLOTS

Felanitx

CTP 1 – centre

CTP 1 – centre

ET-2

CTP 2 – sud (2)
CTP 3 – est (1)

Se’n vol afegir una altra de nova

Es vol fer nova, per tant es
considera una instal·lació nova

Palma de Mallorca (Son Reus)
Palma de Mallorca (Son Reus)

ET-1

Comentaris

Marratxí (Son Reus)
amb

Dipòsit d’emergència (final de COA)

Abocador de COA

PDSGRCDVPUI
M 2002

Municipi

Planta de triatge d’envasos lleugers
Planta de compostatge Zona 1

PDSGRUM
2006

Instal·lacions existents

Inca

CTP 2 – sud (2)

Llucmajor

CTP 3 – est (1)

Artà
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existent no s’inclou al nou pla i per
tant la instal·lació s’eliminarà.
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tant la instal·lació s’eliminarà.
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PLA
DIRECTOR
SECTORIAL

Instal·lacions previstes

Instal·lacions existents

Municipi

CTP 4 – est (2)

CTP 4 – est (2)

Manacor

Planta de tractament 1: PT 1 (sud)

CTP 5 – oest

CTP 6 – sud (1)

Planta de tractament 2: PT 2 (nord)
Dipòsit de rebuig (corral d’en Serra)

CTP 5 – oest

Calvià

Planta de tractament 1: PT 1 (sud)

Bunyola

CTP 6 – sud (1)

Porreres

Planta de tractament 2: PT 2 (nord)

Santa Margalida

Dipòsit de rebuig (corral d’en Serra)

Santa Margalida
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A banda de les instal·lacions no previstes en els anteriors Plans Directors i executades, el
present PDSRNPM inclou també altres noves instal·lacions que es preveuen ubicar a
Mallorca per tal de complir amb els objectius de gestió de residus que planteja el nou Pla.
D’entre aquestes noves instal·lacions trobem diverses plantes de compostatge de FORM
i LLOTS i instal·lacions relacionades.
Així doncs, les instal·lacions que cal avaluar en aquest document són les següents:
INSTAL·LACIONS ANALITZADES
Planta metanització - 3r digestor de llots

MUNICIPI
Marratxí (Son Reus)

NOM ASSIGNAT
ZONA 1

Tremuja Llots (a la zona de l’actual planta Palma de Mallorca (Son ZONA 1
incineradora)
Reus)

Noves
instal·lacions
que preveu el
nou Pla

2a Planta de compostatge de FORM (ja
Marratxí (Son Reus)
n’existeix una)

ZONA 1

Instal·lació complementària: Reutilització i
Bunyola (Son Reus)
preparació per la reutilització

ZONA 1

Planta de selecció d’envasos

Marratxí (Son Reus)

ZONA 1

Planta de compostatge de FORM

Santa Margalida

ZONA 2

Planta de compostatge de Llots

Santa Margalida

ZONA 2

Planta de compostatge de FORM (existent
Calvià
però es fa nova)

ZONA 3

Planta de compostatge de Llots

Felanitx

ZONA 5

Planta de compostatge de FORM

Llucmajor

ZONA 6

Per tant, l’Estudi Ambiental Estratègic realitzarà l’anàlisi ambiental de les següents
instal·lacions:
- les noves instal·lacions previstes;
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8.2 FITXES DE DIAGNOSI AMBIENTAL I D’IMPACTE DE LES
NOVES INSTAL·LACIONS I ZONES DE TRACTAMENT
PREVISTES AL PDSRNPM
S’ha desenvolupat una fitxa per a cadascuna de les zones on s’ubiquen les diferents
instal·lacions, tal com s’indica a continuació:
NOM FITXA

INSTAL·LACIONS
Digestor de llots de depuradora
Tremuja de llots (o trommel)

ZONA 1. SON REUS

Planta compostatge FORM
Instal·lació
complementària:
preparació per la reutilització

Reutilització

i

Planta de selecció d’envasos
ZONA 2. SANTA MARGALIDA

Planta compostatge FORM i llots

ZONA 3. CALVIÀ

Planta compostatge FORM

ZONA 5. FELANITX

Planta compostatge FORM i llots

ZONA 6. LLUCMAJOR

Planta compostatge FORM

Aquestes fitxes analitzen en detall els elements ambientalment més rellevants presents a
la zona i en els diferents emplaçaments de les instal·lacions, identifiquen els principals
impactes ambientals i les corresponents mesures correctores per reduir i/o evitar aquests
impactes, alhora que se’n fa un anàlisi paisatgístic específic.
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ZONA 1. SON REUS
●

Instal·lacions
previstes

●
●
●
●

1.Digestor de llots de depuradora. tractaments per a l’estabilització i la reducció del contingut d’aigua
dels fangs de depuradora per a la seva valorització.
2.Tremuja de llots (o trommel). Màquina amb un gran garbell cilíndric que roda i separa la matèria
orgànica del rebuig groller.
3.Planta compostatge FORM
4. Planta de selecció d’envasos
5.Instal·lació complementària: preparació per a la reutilització.

Ubicació

COMPATIBILITAT AMB EL PLANEJAMENT VIGENT
PTIM (2004)

SRG-SGI.
El nou àmbit incorpora la zona de les basses de
lixiviats, que es troba parcialment en SRG.
PGOU de Palma de Mallorca (1999): SRC-SGI i AIA.

Planejament
municipal

NNSS de Bunyola (revisió 2015): SRC-SGI

NNSS de Marratxí (1999): Sòl rústic comú (SRC)

PDSGRUM 2006 I
PDSGRCDVPUIM
2002

El nou PDS incorpora alguns canvis en la
ordenació del sector de Son Reus, sobretot pel
què fa a la definició concreta de les
infraestructures previstes i les pantalles verdes.

COMPATIBLE segons la norma 19.2 del PTIM.
COMPATIBLE. Les zones AIA s’haurien de requalificar com a sistemes generals en sòl rústic. La
revisió del PGOU de 2013 (no aprovada) preveu
aquesta requalificació.
COMPATIBLE segons la norma 19.2 del PTIM.
D’acord amb la disposició transitòria tercera del
PDSRNPM, mentre no sigui elaborat un pla especial
d’acord amb el que preveu l’apartat 4 de l’article 25
d’aquests normes, mantenen la seva vigència les
normes complementàries i subsidiàries de
planejament aprovades pel ple del Consell Insular en
data 7 de maig de 2007 relatives a l’AGIR 1.1 per a la
seva aplicació a l’AGIR de la zona 1 del present Pla
Director Sectorial.
COMPATIBLE. Caldria qualificar aquests terrenys com
a Sistemes generals d’infraestructures (SGI), acord
amb la normativa del Títol III de les normes del
planejament de Marratxí.
COMPATIBLE. Es corregeixen les patologies
urbanístiques detectades en el PDSGRUM de 2006.
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DIAGNOSI AMBIENTAL DE L’ÀMBIT AFECTAT
● A 1730m, hi trobem la zona humida del “Prat de sa font de la vila”.
● L’hàbitat d’interès comunitari (HIC) més proper és a 1500m, constituït per les comunitats Rubio ulmifolii
– Crataegum brevisipinae, Typhoangustifoliae – Phragmitetum austrails i per Andropogonetum –
pubescentis.
● Els paratges naturals catalogats més propers son el Parc Natural de la Serra de Tramuntana, catalogat
com a ENP i com a zona ZEPA de la XN2000, situats a 2.000 m. Per altra banda, a 3.000 m de distància,
hi trobem l’Avenc de Corbera, inclòs a la Xarxa Natura 2000 com a LIC.

Elements d’interès
ambiental existents

● L’àmbit està constituït per les cobertes del sòl següents (segons la cartografia de Ocupacion del suelo:
actualización de la base de datos de coberturas del suelo a escala 1:100.000 de las Islas Baleares, 2006):
o

Urbanizaciones extensas y/o ajardinadas

o

Zonas en construcción

o

Tierras de labor en secano

o

Frutales en secano

o

Cítricos

o

Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes.

● No hi ha risc d’erosió, d’esllavissament o d’incendi dins l'àmbit, segons la cartografia de les àrees de
prevenció de riscos que disposa l’IDEIB. El risc de inundació queda immediatament adjunt a aquest,
sense entrar-hi dins.

Sensibilitat
ambiental (vegeu

Baixa

Moderada

Alta

Molt Alta

apartat 6.1.1 i Annex 1)

ANÀLISI PAISATGÍSTIC
El PTI de Mallorca divideix el territori de l’illa en 9 unitats paisatgístiques i ambientals (grans zones de territori
amb característiques homogènies), instrumenta una divisió del territori en dos règims d’integració en el
paisatge, un de més estricte que l’altre, en funció de les Unitats de Paisatge, amb major o menor protecció.
En el cas de Son Reus, s’ubica a la UNITAT DE PAISATGE 4: Badia de Palma i Pla de Sant Jordi, que segons el
PTIM proposa un règim de protecció menor.
A més, els treballs de diagnosi del PTI de Mallorca van analitzar les àrees de l’illa susceptibles de fomentar
la connexió paisatgística i van identificar 14 possibles connectors paisatgístics lineals, que interconnecten
les diferents àrees naturals d’especial interès (ANEI) que defineix el PTIM. L’àmbit de Son Reus no afecta cap
d’aquests connectors paisatgístics lineals.

Caracterització
paisatgística

Per altra banda, Lavola va elaborar el 2013, en el marc del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears
relatiu a l'ordenació territorial de les energies renovables, un mapa de Graus de valor i fragilitat del paisatge
de les Illes Balears (vegeu Annex 3 per conèixer la metodologia). Aquest mapa distingeix es valors i la fragilitat
del paisatge en funció de variables com els espais emblemàtics a nivell paisatgístic com els grans relleus, els
espais protegits per raó de la seva biodiversitat, els espais més visibles, les zones humides i els indrets
patrimonials, entre d’altres.
Grau de valor i fragilitat paisatgística
Moderat

Els elements distorsionadors tindran un efecte poc significatiu

Alt

Es preveuen impactes i s’aconsella l’aplicació de mesures.

Màxim

Els impactes són significatius i es requereixen mesures.

Segons aquest mapa, l’àmbit de Son Reus es troba en una zona amb fragilitat moderada, que seria el valor
més baix de tots i, per tant, el paisatge és més apte per acollir infraestructures. Això es pot veure al següent
mapa.
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Plànol de valors i
fragilitat
paisatgística

PLANIFICACIÓ I OCUPACIÓ DEL SÒL
●

Ocupar preferentment les àrees sense valors singulars. A l’hora de la planificació, és convenient partir
de la identificació dels espais amb especial valor natural, connector, forestal, agrícola, científic,
patrimonial o històric.

●

Establir zones de transició perimetrals. La previsió d’una franja d’espai lliure d’amplitud variable al
perímetre de l’espai construït, amb una bona accessibilitat, permet suavitzar el contacte amb els espais
adjacents. Un tractament adient d’aquest espai de transició contribueix a cohesionar les
infraestructures amb l’entorn mitjançant l’establiment de continuïtats, filtres i connexions. Les funcions
d’aquest espai poden ser múltiples (zones d’esbarjo, filtres visuals, zones tampó d’espais naturals,
espais productius, etc.), però s’han d’assignar amb un doble objectiu: compatibilitat amb els usos i la
coberta del sòl existents i utilitat per millorar la percepció exterior.

CROMATISME

Mesures
d’integració
paisatgística

●

Utilitzar el cromatisme per alleugerir la presència de les edificacions. El cromatisme i la permeabilitat
visual són els factors d’acabat que més influeixen en la percepció volumètrica de les edificacions. Els
volums foscos i opacs semblen més pesants que els clars i semitransparents.
o

Identificar el cromatisme de l’entorn. Cal identificar el cromatisme del terreny recollint mostres
de les terres, per disposar d’un primer ventall cromàtic. Utilitzar colors propis o similars als del
terreny sol assegurar una bona integració paisatgística. Aquesta estratègia mimètica és la més
recomanable, especialment en entorns poc urbanitzats, ja que el cromatisme de boscos i conreus,
malgrat els seus canvis estacionals, harmonitza millor amb els tons naturals i inorgànics del sòl que
amb altres de més llampants i sintètics. Per contra, no és recomanable la utilització sistemàtica de
tons verds, ja que difícilment s’aconsegueixen els matisos cromàtics de la vegetació i s’accentua el
caràcter poc reeixit de la imitació. Si l’espai industrial és a prop d’una població, cal integrar en
l’anàlisi cromàtica els colors del nucli urbà (teulades, paraments, fusteries, etc.) i considerar la seva
carta de colors, si en disposa.

o

Convé evitar les superfícies brillants o blanques que produeixen reflexos, especialment a les
cobertes, i optar per acabats amb menys d’un 80 % de lluentor. També convé evitar els acabats

167

Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos de l'Illa de
Mallorca (PDSRNPM)

molt foscos, que acumulen més radiació solar, es deterioren més ràpidament i destaquen
excessivament.
PANTALLES VERDES
●

Utilitzar la vegetació per a diversificar la imatge perimetral. L’ús de la vegetació en el perímetre ha de
ser especialment acurat perquè permet establir relacions amb l’entorn, però també perquè influeix en
la percepció de la volumetria global. La presència de masses vegetals abundants i alternades dóna
qualitat al conjunt i alleugereix la presència de les edificacions. També és una estratègia efectiva per a
crear una imatge pròpia de l’espai industrial basada en elements naturals, sense impacte visual però
amb efectes estacionals vistosos quant a volum, color i textura.

●

Integrar la vegetació en el disseny de l’espai. La vegetació és un element útil i eficaç en la integració
paisatgística si s’utilitza amb coneixement i de manera adequada. Les seves característiques quant a
alçària, port, mida, estratificació, color o estacionalitat, permeten crear múltiples ambients i aconseguir
efectes diversos. La plantació s’haurà de dissenyar en funció dels efectes desitjats, pel que fa a
proporció, ritme, grau de transparència, cromatisme, etc. És d’especial importància la utilització de
vegetació autòctona o present en el lloc i prohibir l’ús d’espècies al·lòctones i/o amb caràcter
bioinvasor, així com optar per estructures vegetals similars a les formacions –naturals o agrícoles–
presents a l’entorn.

Mesures
d’integració
paisatgística

INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE VIALS I ACCESSOS
●

Cal dimensionar adequadament la secció dels vials per minimitzar la longitud i l’amplada de la calçada,
de manera que sigui compatible amb l’accessibilitat de vehicles i el confort de vianants.

●

Utilitzar paviments permeables sempre que sigui possible. Dimensionar els escocells i les zones
enjardinades el més àmpliament possible i instal·lar paviments mixtos o drenants en zones
d’aparcament, en els recorreguts per a vianants i en aquells espais on l’ús previst ho permeti.

Finalment, s’aconsella l’elaboració d’un estudi d’integració paisatgística de les instal·lacions (previ a
l’execució de les obres) que prevegi les conseqüències sobre el paisatge de l’execució de la proposta i que
exposi els criteris que cal adoptar per a una òptima integració en l’entorn.

AVALUACIÓ AMBIENTAL DE L’ACTUACIÓ
Impactes previsibles comuns
Identificació dels impactes previsibles

Caracterització dels impactes previsibles

OCUPACIÓ DEL SÒL:
Es preveuen noves instal·lacions que generaran un increment de l’ocupació del sòl
respecte la situació actual.

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

Negatiu

Indirecte

Mig termini

Temporal

Negatiu

Indirecte

Curt termini

Temporal

Intrusió visual per l’aparició de noves formes dominants discordants amb el mosaic
preexistent. Artificialització d’un entorn natural.

Negatiu

Indirecte

Curt termini

Permanent

IMPACTES EN FASE D’OBRES:

Negatiu

Directe

Curt termini

Temporal

ATMÓSFERA
Increment del transport rodat de camions: emissions de gasos GEH i pols
CICLE DE L’AIGUA:
Risc de contaminació d’aigües freàtiques i del sòl per vessaments accidentals de
matèries transportades.
RISCOS:
Afectació del risc de vessaments en el transport de materials contaminants (llots
sobretot) per carretera donat el nou trànsit que previsiblement circularà.
PAISATGE:
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Emissió de pols, partícules i gasos de combustió, increment dels nivells sonors
durant jornada laboral, intercepció física del flux i la dinàmica fluvial, contaminació
per vessaments incontrolats o escorrentiu, gènesi de terres d’excavació,
pertorbacions a la fauna d’espais circumdants, increment del risc d’incendi,...

Impactes previsibles particulars
Noves instal·lacions
previstes

Identificació dels impactes previsibles

Caracterització dels impactes previsibles

ATMÓSFERA
Afectació a la qualitat de l’aire: emissions de gasos i
partícules a l’atmosfera.

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

Negatiu

Directe

Mig termini

Permanent

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

Negatiu

Indirecte

Curt termini

Puntual

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

Negatiu

Directe

Mig termini

Permanent

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

Augment del risc de contaminació de les aigües
subterrànies a causa dels lixiviats.

Negatiu

Indirecte

Curt termini

Puntual

ENERGIA

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

ATMÓSFERA
Afectació a la qualitat de l’aire: emissions d’olors..
Aquest impacte s’aplicaria en el cas que el digestor
sigui obert.
ATMÓSFERA
Increment de la contaminació acústica pels nous
equips i per l’increment del transport rodat.

1.

SEGON
DIGESTOR
LLOTS

SÒLS
Augment del risc de contaminació del sòl a causa dels
lixiviats generats.
Aquest impacte s’aplicaria en el cas que no hi hagi
control de lixiviats a la instal·lació.
CICLE DE L’AIGUA
Increment en el consum d’aigua derivat del tractament
dels llots.
CICLE DE L’AIGUA
Augment del risc de contaminació de les aigües
subterrànies a causa dels lixiviats.
ENERGIA
Augment del consum energètic derivat de la instal·lació
de nous equips mecànics.
ATMÓSFERA
Afectació a la qualitat de l’aire: emissions d’olors.
Aquest impacte s’aplicaria en el cas d’instal·lacions
obertes.
SÒLS
Augment del risc de contaminació del sòl a causa dels
lixiviats generats.

2.

TREMUJA
LLOTS TROMMEL

Aquest impacte s’aplicaria en el cas que no hi hagi
control de lixiviats a la instal·lació.
CICLE DE L’AIGUA
Increment en el consum d’aigua derivat del tractament
dels llots.
CICLE DE L’AIGUA
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Augment del consum energètic derivat de la instal·lació
de nous equips mecànics.
OCUPACIÓ DEL SÒL
Es preveu que la nova planta de compostatge de Son
Reus ocupi una superfície d’aproximadament 45.000
m2, mentre que habitualment disposen de 10.000 m2.
Per tant, l’impacte sobre l’ocupació i el consum de sòl
és significatiu.

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

Negatiu

Directe

Mig termini

Permanent

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

Negatiu

Indirecte

Mig termini

Permanent

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

ATMÓSFERA
Afectació a la qualitat de l’aire: emissions d’olors.
Aquest impacte s’aplicaria en el cas d’instal·lacions
obertes.
ATMÓSFERA
Increment del transport rodat de camions: emissions
de gasos GEH i pols.
En aquest cas caldrà avaluar l’estalvi en l’emissió de
CO2 que suposa la gestió de la fracció orgànica i els
llots.
ATMÓSFERA

3.

PLANTA DE
COMPOSTATG
E FORM

Augment de la contaminació acústica.
SÒLS
Augment del risc de contaminació del sòl a causa dels
lixiviats generats.
Aquest impacte s’aplicaria en el cas que no hi hagi
control de lixiviats a la instal·lació.
ENERGIA
Augment del consum energètic degut a la implantació
de noves instal·lacions mecàniques.
Caldrà avaluar si existeix estalvi energètic per
l’aprofitament del biogàs.
CICLE DE L’AIGUA
Augment del risc de contaminació de les aigües
subterrànies i superficials (torrent de Bunyola) per
lixiviats.
Aquest impacte s’aplicaria en el cas que no hi hagi
control de lixiviats a la instal·lació.
CICLE DE L’AIGUA
Increment en el consum d’aigua derivat del tractament
biològic de la fracció orgànica (regat de les piles).
OCUPACIÓ DEL SÒL

4.

PLANTA DE
SELECCIÓ
D’ENVASOS

Es preveu que la nova planta de selecció d’envasos de
Son Reus ocupi una superfície d’aproximadament
10.000 m2.
ATMÓSFERA
Augment de la contaminació acústica.
ENERGIA
Augment del consum energètic derivat de la instal·lació
de nous equips de selecció mecànics.

5.

INSTAL·LACIÓ
COMPLEMENT

Aquesta instal·lació consisteix en una planta d’emmagatzematge i preparació de materials (voluminosos, electrònica,
etc.) per a la seva posterior reutilització. La instal·lació s’ubicaria en una zona actualment ocupada per un polígon
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ÀRIA:
Preparació per
a la
reutilització
Resum dels vectors
ambientals
receptors
d’impacte
Mesures de
protecció
ambiental per
vector

industrial, al TM de Bunyola, pel què no es preveu una ocupació de sòl addicional a l’actual. Donat que aquesta
instal·lació no té per objectiu la transformació i/o tractament dels materials, no es preveuen impactes significatius ni
destacables sobre el medi ambient. Per aquest motiu, no s’avaluen els impactes ambientals de la instal·lació. Tot i així,
quan es concretin les característiques d’aquesta nova implantació, caldrà preveure la necessitat d’elaborar un estudi
específic d'impacte ambiental si l’activitat de la instal·lació ho requereix.
Espais naturals
protegits

Hàbitats naturals

Fauna i flora

Connectivitat
ecològica

Paisatge

Morfologia i
edafologia

Hidrologia

Qualitat de l’aire

Soroll

Riscos

ATMÓSFERA
Fase d’obres:
1-

El cap de l’obra serà el responsable de la vigència dels certificats de la maquinària d’obra, per garantir
que no s’excedeixen els valors límit d’emissions de gasos.

2-

Garantir que el transport de terres i àrids es realitza en camions amb lona.

Fase d’execució de l’activitat

Mesures de
protecció
ambiental per
vector

3-

Disposar d’un control automatitzat dels paràmetres responsables del desenvolupament òptim del
procés de compostatge (temperatura, humitat i concentració d'oxigen).

4-

Dur a terme les operacions de fermentació intensiva i maduració, així com les d’emmagatzematge en
recinte tancat, per tal de possibilitar la captació de gasos i la reducció de la generació d’olors.

5-

Incorporar un sistema de captació i tractament de gasos (rentador de gasos “scrubber” i biofiltres).

6-

Es recomana la realització, en l’estudi d’impacte ambiental perceptiu a l’autorització de l’activitat, d’un
estudi d’olors que determini els nivells màxims admesos, el flux de l’aire i les zones més afectades, i
que disposi mesures de minimització de la contaminació odorífera.

7-

Dur a terme controls periòdics de d’olors mitjançant anàlisis a les immediacions de les instal·lacions i a
les zones urbanes properes, amb una periodicitat de 2-3 anys o en major freqüència en el cas de
denúncies per part de la població afectada.

8-

En el cas de transport de llots humits a la instal·lació de compostatge, caldrà preveure que els mitjans
de transport utilitzats siguin estancs i estiguin tapats hermèticament per evitar la dispersió de males
olors durant el seu transport.

9-

Caldrà comprovar que els equips instal·lats no superin els límits de potència acústica requerits i que els
tancaments compleixin amb les especificacions indicades en el seu disseny. En cas necessari, seria
aconsellable incloure en el pla de gestió de la planta, un pla de manteniment preventiu específic per
aquells equips identificats com a potencials focus de nivells de soroll elevats.

10- Dur a terme controls periòdics de soroll ambiental, sobretot a fora les instal·lacions, durant tota la fase
de funcionament d’aquesta per assegurar el compliment de la legislació vigent en aquesta matèria. En
cas que es produeixi una desviació dels nivells d’immissió màxims,caldrà adoptar les mesures
necessàries per a l’atenuació del soroll.
SÒLS
Fase d’obres:
11- Minimitzar els moviments de terres. És necessari triar emplaçaments d’extensió suficient i de
topografia planera per tal de minimitzar els moviments de terres necessaris. Una adaptació topogràfica
acurada suposa, normalment, moure el mínim volum de terres i minimitza els costos ambientals i
l’impacte paisatgístic.
12- Els combustibles s’hauran d’emmagatzemar en zones específiques controlades, seguint les mesures
de seguretat necessàries per a cada cas, essent tractats segons la legislació específica. En cas d’emprar
tancs d’emmagatzematge temporal del combustible a la zona on es desenvoluparan els treballs durant
les obres, s’haurà de construir o instal·lar una cubeta estanca per a la retenció de possibles vessaments
acord amb la legislació vigent.
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13- En cas que es produïssin vessaments accidentals de combustibles, caldrà procedir immediatament a la
seva recollida.
14- No es permetrà cap operació de manteniment de la maquinària a la zona de l’obra ja que constitueix
un risc per al medi ambient. S’hauran de gestionar els residus acord amb la normativa vigent, amb
especial atenció als residus perillosos que s’hauran d’entregar als gestors autoritzats (olis de motors,
vàlvules, filtres, etc.).
Fase d’execució de l’activitat
15- Caldrà pavimentar les diferents àrees de la instal·lació (platges, fermentació intensiva, maduració,
emmagatzematge del compost, etc.).
16- Durant el desenvolupament tant de les obres com de l’activitat, s’hauran de prendre les mesures
d’impermeabilització del sòl adequades.
CICLE DE L’AIGUA
Fase d’obres:
17- Els treballs de desbrossada i moviments de terres es realitzaran, en la mesura del possible, fora de les
èpoques de pluja abundant, per tal d’impedir que l’erosió de l’aigua s’emporti els materials cap a les
aigües superficials.
18- Caldrà impermeabilitzar la superfície de la planta i realitzar totes les operacions de compostatge sota
cobert.
19- Preveure una recollida i gestió adequada i separada dels lixiviats i dels diferents tipus de pluvials,
construint pendents adequades, basses o dipòsits per a la seva recollida.
20- Preveure un sobredimensionament dels dipòsits de pluvials per confinar-los en condicions
meteorològiques d'elevada precipitació horària i diària, tenint en compte la major freqüència prevista
de pluges intenses i fenòmens tempestuosos derivats del canvi climàtic.
Fase d’execució de l’activitat
21- Tant en el punt de recollida dels residus com en els dipòsits d’emmagatzematge, es disposarà de
mesures de prevenció de fugues i vessaments, així com dels mitjans (teulades, contenidors tancats,
etc.) que impedeixin l’entrada de l’aigua als dipòsits d’emmagatzematge evitant la generació de
lixiviats.
22- Caldrà disposar d’un sistema de recollida dels lixiviats que es generin en tot el procés, així com de les
aigües de drenatge superficials,pluvials o d’escorrentia, per a la seva posterior depuració i/o
reutilització, que s’haurà d’efectua en una planta depuradora o EDAR externa. Així s’evita la
contaminació de les aigües subterrànies i superficials properes a l’àmbit.
23- S’haurà de disposar d’emplaçaments confinats per als residus emmagatzemats, per evitar l’entrada
d’aigües pluvials que puguin generar aigües brutes que puguin contaminar l’aqüífer o els torrents.
24- És recomanable disposar de sistemes de depuració de les aigües sanitàries i procedir a la seva posterior
reutilització, quan sigui possible.
25- També es recomana la instal·lació de sistemes de recollida de les aigües pluvials, si s’escau, sobre el
sostre dels edificis i conduir aquestes aigües cap a un dipòsit d’emmagatzematge de les aigües
depurades per a la seva posterior reutilització.

Mesures de
protecció
ambiental per
vector

26- S’haurà de sol·licitar autorització a l’administració competent per a l’abocament de les aigües residuals
a la llera pública. S’haurà d’assegurar el compliment dels límits dels paràmetres d’abocament exigits
per la legislació vigent.
27- Les aigües sanitàries generades s’hauran de gestionar adequadament. En cas que s’aboquin a la xarxa
de sanejament, se sol·licitaran els permisos corresponents i es complirà amb els límits dels paràmetres
d’abocament que s’imposin.
28- L’emmagatzematge temporal d’escòries previ al seu transport al destí, es realitzarà sobre solera de
formigó. En el cas que es generin aigües de lixiviats, s’hauran de gestionar dins la mateixa instal·lació.
29- Caldrà dur a terme un control periòdic (periodicitat trimestral) de la qualitat de l’aigua de l’aqüífer, per
garantir que no existeixen fugues de lixiviats i que no es contaminen les aigües subterrànies.
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30- En general, es recomana incloure en el projecte de construcció de les instal·lacions d’un pla de gestió
de les aigües que faci referència a maximitzar la reutilització de les aigües depurades minimitzant els
abocaments i els consum d’aigua de la xarxa.
ENERGIA
31- Sempre que sigui possible, caldrà promoure la instal·lació de mètodes de reducció del consum
energètic, ja sigui en la il·luminació de les instal·lacions o en el seu funcionament.
32- Tenint en compte la producció de biogàs que genera el procés de compostatge de FORM i llots, cal
estudiar la possibilitat d’instal·lar sistemes de cogeneració que permetin la producció d’energia per a
autoconsum.
33- Els Plans executius que desenvolupis les previsions d’aquest Pla hauran de tenir en compte les millors
tècniques disponibles (MTD) per al sector dels residus publicades en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Europea l’agost de 2018, i vetllaran perquè els nous projectes constructius tinguin la màxima eficiència
energètica possible, contemplant la introducció d’energies renovables en el sistema.

VEGETACIÓ I ZONES VERDES
34- Concebre els espais verds com a elements vertebradors. Des de l’inici del projecte, els espais verds
s’han de pensar de manera integral, és a dir, formant part d’un sistema que inclou la xarxa viària i la
resta d’elements de l’espai on s’ubicarà la infraestructura. Això significa que cal jerarquitzar els espais
segons les seves funcions i garantir-ne la connexió amb els recorreguts principals i punts estratègics
(àrees de serveis, parades d’autobús, etc.).
35- Cal garantir, en les operacions de restauració, l’ús de llavors d’espècies autòctones, prohibint en
qualsevol cas la plantació amb espècies al·lòctones o de caràcter bioinvasor. A més, l’ús de vegetació
autòctona pròpia del lloc té efectes positius sobre la integració paisatgística de les instal·lacions.
36- Preveure un pla de gestió i manteniment. Aquest és un aspecte essencial, perquè un manteniment
insuficient comporta un deteriorament molt ràpid dels espais verds. Des del punt de vista del projecte,
cal avaluar les exigències del manteniment a l’hora d’escollir les espècies, els materials i el disseny
formal. Des del punt de vista de la gestió, cal preveure mecanismes de manteniment des del
començament mateix de la urbanització i promoure la continuïtat de les activitats de manteniment.

Valoració final de
l’actuació

Compatible

Moderat

Sever

Crític
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ZONA 2. SANTA MARGALIDA

Instal·lacions
previstes

●

Planta de compostatge FORM

●

Planta de compostatge de LLOTS

Per al disseny i instal·lació d’una planta de compostatge cal valorar l’impacte sobre l’entorn a nivell de
lixiviats, pols, gasos, soroll, etc.
A nivell dels lixiviats és recomanable siguin instal·lades lluny de lleres de rius, zones inundables o en zones
amb nivells freàtics poc profunds. Pel què fa a la prevenció de soroll, gasos i pols cal tractar-los de forma
molt similar a la prevenció de males olors amb l’estudi de la seva ubicació, capacitat de disseny i mesures
com el confinament d’etapes, ús de cobertes per a les piles, etc.

Ubicació

COMPATIBILITAT AMB EL PLANEJAMENT VIGENT
COMPATIBLE segons Norma 9.2b del PTIM.

PTIM (2004)

NNSS de Santa
Margalida (revisió
de 2013)

PDSGRUM 2006

SRG-SGI i SRG-F

Caldrà canviar la qualificació que afecta el sòl rústic
forestal (SRG-F) a Sistemes generals d’infraestructures
(SGI).

Sòl urbanitzable de sistemes generals en sòl
rústic (SSGG) d’infraestructures
Sòl rústic comú de règim general forestal
(SRG-F)

COMPATIBLE segons Norma 9.2b del PTIM.
Caldrà canviar la qualificació que afecta el sòl rústic
forestal (SRG-F) a Sistemes generals d’infraestructures
(SGI).

La superfície de l’àmbit de la zona de
tractament de residus s’amplia en
comparació al PDSRNPM vigent de 2006.

Les zones de tractament de residus són COMPATIBLES
amb el sòl rústic general forestal (SRG-F) que s’afecta en
aquest cas.

DIAGNOSI AMBIENTAL DE L’ÀMBIT AFECTAT

Elements
d’interès
ambiental

●

Pel nord de l’àmbit hi discorre el torrent de Son Real, que generalment baixa sec.

●

A 2300m hi trobem la zona humida de “S’estany de Son Bauló”.

●

L’àmbit afecta un hàbitat d’interès comunitari (HIC) no prioritari, concretament el “9320 Bosques
de Olea y Ceratonia”, també anomenats “Acebuchales generalmante sobre bujeos”.

●

Els espais naturals protegits més propers són a aproximadament 3.000m, constituïts per
s’Albufera de Mallorca”, com a ENP i inclòs a la XN2000 com a espai ZEPA sota el nom de “Espacio
marítimo del norte de Mallorca”. També hi trobem a aproximadament 3.000m, el LIC de “Can
Picafort” i de “Badies de Pollença i Alcúdia”, que formen part de la XN2000.

●

La instal·lació es localitza a la vorera est del Torrent de Son Bauló. Una part d'aquestes
instal·lacions estan envoltades per zones ocupades pels hábitats d'interés comunitari de l'annex
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I de la Directiva 92/43/CEE dels Hàbitats, 9320-Boscos d'OIeo i Ceratonia, 5330-Matollars
termomediterranis i preestèpics i I'hàbitat prioritari 6220* Prats mediterranis rics en anuals,
basófils (Thero-Brachypodietalio). En aquests hàbitats abunda la tortuga mediterránia Testudo
hermanni, catalogada a l'Annex II de la Directiva Hàbitats.

Sensibilitat
ambiental (vegeu
apartat 6.1.1 i Annex
1)

●

A 200 metres de les instal·lacions de Corral de'n Serra es localitzen hábitats d'interès comunitari
propis de ribes de torrents i de llacunes i zones pantanoses, entre els quals es troba el 3290-Rius
mediterranis intermitents, amb gespes nitrófiles del Paspalo-Agrostidion. Aigües avall del torrent
s'ubica el LIC ES5310095-Can Picafort, declarat pel Decret 29/2006, on estan presents altres
hàbitats d'interès comunitari de ribes de torrents i zones humides litorals, entre les quals destaca
el 1310-Vegetació anual pionera amb Solicornio i altres espécies de zones fangoses i arenoses, i
els hábitats prioritaris 7210* Torberes calcáries del Cladium mariscus i amb espécies del Coricion
davollianae i 1150* Llacunes costaneres. A més, en aquests hàbitats aquàtics abunden diverses
espècies d'aus d'interès comunitari.

●

Les aigües d'escolament superficial de les instal·lacions de compostatge de FORM i llots a Santa
Margalida poden desembocar al Torrent de Son Real, on es troben hàbitats de ribes de torrents,
i de llacunes i zones pantanoses (3290-Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitrófiles del
Paspalo-Agrostidion) i, a aigües avall, altres hàbitats de torrent i de zona humida presents al LIC
ES5310095-Can Picafort.

●

A uns 1.000m de distància, hi trobem l’ANEI de “Dunes de Son Real, sa Canova d’Artà i Borges”.

●

A l’àmbit hi trobem les cobertes del sòl següents (segons la cartografia de Ocupacion del suelo:
actualización de la base de datos de coberturas del suelo a escala 1:100.000 de las Islas Baleares,
2006):

●

Bosque mixto

●

Pináceas

●

Matorral de bosques de transición

●

Tierras de labor de secano

●

Mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes.

●

Part de l’àmbit queda dins una zona amb risc d’incendi. A 200m del mateix, també hi trobem una
zona amb risc d’inundació. No es registren riscs d’erosió o d’esllavissament segons la cartografia
de la prevenció de riscos naturals de l’IDEIB.

●

La vulnerabilitat de l’aqüífer a la contaminació per nitrats d’origen agrari en la zona on es preveu
ubicar la nova instal·lació és moderada-alta segons la cartografia disponible a l’IDEIB.
Baixa

Moderada

Alta

Molt Alta

ANÀLISI PAISATGÍSTIC DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES
L’àmbit es troba íntegrament dins la unitat del paisatge “Pla”, amb un règim de menor protecció tal com
disposa el PTIM.

Caracterització
paisatgística

A més, els treballs de diagnosi del PTI de Mallorca van analitzar les àrees de l’illa susceptibles de fomentar
la connexió paisatgística i van identificar 14 possibles connectors paisatgístics lineals, que interconnecten
les diferents àrees naturals d’especial interès (ANEI) que defineix el PTIM. L’àmbit no afecta cap connector
paisatgístic lineal però sí que afecta un connector paisatgístic local, que fa referència a punts on cal
millorar la connectivitat ecològica en les infraestructures viàries (passos de fauna, etc). Es tracta del
connector paisatgístic local 3.8- Son Real – Tramuntana, segons l’annex I del PTIM. Cal tenir en compte,
però, que aquests connectors s’han definit de forma general i fan referència a infraestructures viàries, pel
que no es preveuen impactes significatius sobre aquest connector local.
Per altra banda, Lavola va elaborar el 2013, en el marc del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes
Balears relatiu a l'ordenació territorial de les energies renovables, un mapa de Graus de valor i fragilitat
del paisatge de les Illes Balears (vegeu Annex 3 per conèixer la metodologia). Aquest mapa distingeix es
valors i la fragilitat del paisatge en funció de variables com els espais emblemàtics a nivell paisatgístic com
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els grans relleus, els espais protegits per raó de la seva biodiversitat, els espais més visibles, les zones
humides i els indrets patrimonials, entre d’altres.
Grau de valor i fragilitat paisatgística
Moderat

Els elements distorsionadors tindran un efecte poc significatiu

Alt

Es preveuen impactes i s’aconsella l’aplicació de mesures.

Màxim

Els impactes són significatius i es requereixen mesures.

Segons aquest mapa, l’àmbit de Santa Margalida es troba en una zona amb fragilitat moderada i alta,
depenent de la zona de l’àmbit. En relació a la nova planta de compostatge, aquesta s’ubica en un punt de
fragilitat moderada-alta. Cal tenir en compte, però, que les zones de tractament de residus se situen en
punts de fragilitat moderada, mentre que les zones que afecten la fragilitat alta són generalment les
pantalles verdes.
Això es pot veure al següent mapa.

Plànol de valors i
fragilitat
paisatgística

PLANIFICACIÓ I OCUPACIÓ DEL SÒL
●

Establir zones de transició perimetrals. La previsió d’una franja d’espai lliure d’amplitud variable al
perímetre de l’espai construït, amb una bona accessibilitat, permet suavitzar el contacte amb els
espais adjacents. Un tractament adient d’aquest espai de transició contribueix a cohesionar les
infraestructures amb l’entorn mitjançant l’establiment de continuïtats, filtres i connexions. Les
funcions d’aquest espai poden ser múltiples (zones d’esbarjo, filtres visuals, zones tampó d’espais
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naturals, espais productius, etc.), però s’han d’assignar amb un doble objectiu: compatibilitat amb els
usos i la coberta del sòl existents i utilitat per millorar la percepció exterior.
CROMATISME EN EDIFICACIONS
●

Mesures
d’integració
paisatgística

●

Utilitzar el cromatisme per alleugerir la presència de les edificacions. El cromatisme i la permeabilitat
visual són els factors d’acabat que més influeixen en la percepció volumètrica de les edificacions. Els
volums foscos i opacs semblen més pesants que els clars i semitransparents.
o

Identificar el cromatisme de l’entorn i establir una carta cromàtica de colors propis o similars als
del terreny, fet que sol assegurar una bona integració paisatgística. No és recomanable la
utilització de tons verds, ja que difícilment s’aconsegueixen els matisos cromàtics de la vegetació
i s’accentua el caràcter poc reeixit de la imitació.

o

Convé evitar les superfícies brillants o blanques que produeixen reflexos, especialment a les
cobertes, i optar per acabats amb menys d’un 80 % de lluentor. També convé evitar els acabats
molt foscos, que acumulen més radiació solar, es deterioren més ràpidament i destaquen
excessivament.

Utilitzar la vegetació per a diversificar la imatge perimetral de la instal·lació. L’ús de la vegetació en
el perímetre ha de ser especialment acurat perquè permet establir relacions amb l’entorn, però
també perquè influeix en la percepció de la volumetria global. La presència de masses vegetals
abundants i alternades dóna qualitat al conjunt i alleugereix la presència de les edificacions.

PANTALLES VERDES
●

Integrar la vegetació en el disseny de l’espai. La vegetació és un element útil i eficaç en la integració
paisatgística si s’utilitza amb coneixement i de manera adequada. La plantació s’haurà de dissenyar
en funció dels efectes desitjats, pel que fa a proporció, ritme, grau de transparència, cromatisme, etc.

●

Garantir la correcta naturalització i gestió de les zones verdes. Es considera que l’estratègia de
tractament de les zones verdes en aquest cas hauria de ser la naturalització, cercant crear els hàbitats
i ambients propis de l’entorn. Per tant, és d’especial importància la utilització de vegetació autòctona
o present en el lloc i prohibir l’ús d’espècies al·lòctones i/o amb caràcter bioinvasor, així com optar
per estructures vegetals similars a les formacions –naturals o agrícoles– presents a l’entorn.

INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE VIALS I ACCESSOS

Mesures
d’integració
paisatgística

●

Cal dimensionar adequadament la secció dels vials per minimitzar la longitud i l’amplada de la
calçada, de manera que sigui compatible amb l’accessibilitat de vehicles i el confort de vianants.

●

Utilitzar paviments permeables sempre que sigui possible. Dimensionar els escocells i les zones
enjardinades el més àmpliament possible i instal·lar paviments mixtos o drenants en zones
d’aparcament, en els recorreguts per a vianants i en aquells espais on l’ús previst ho permeti. Caldrà
tenir especial cura de no emprar aquests paviments en les zones on es puguin produir lixiviats i/o
vessaments.

Finalment, s’aconsella l’elaboració d’un estudi d’integració paisatgística de les instal·lacions (previ a
l’execució de les obres) que prevegi les conseqüències sobre el paisatge de l’execució de la proposta i
que exposi els criteris que cal adoptar per a una òptima integració en l’entorn.

AVALUACIÓ AMBIENTAL DE L’ACTUACIÓ
Identificació dels impactes previsibles

Caracterització dels impactes previsibles

OCUPACIÓ DEL SÒL
Increment del consum de sòl degut a l’augment de la superfície de zones verdes
respecte la situació actual

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

ATMÓSFERA
Afectació a la qualitat de l’aire: emissions d’olors.
Aquest impacte s’aplicaria en el cas d’instal·lacions obertes.
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ATMÓSFERA
Increment del transport rodat de camions: emissions de gasos GEH i pols.
En aquest cas caldrà avaluar l’estalvi en l’emissió de CO2 que suposa la gestió de
la fracció orgànica i els llots.
ATMÓSFERA
Augment de la contaminació acústica.

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

Negatiu

Directe

Mig termini

Permanent

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

Negatiu

Indirecte

Mig termini

Permanent

Negatiu

Indirecte

Curt termini

Temporal

Negatiu

Indirecte

Curt termini

Permanent

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

SÒLS
Augment del risc de contaminació del sòl a causa dels lixiviats generats.
Aquest impacte s’aplicaria en el cas que no hi hagi control de lixiviats a la
instal·lació.
ENERGIA
Augment del consum energètic degut a la implantació de noves instal·lacions
mecàniques.
Caldrà avaluar si existeix estalvi energètic per l’aprofitament del biogàs.
CICLE DE L’AIGUA
Augment del risc de contaminació de les aigües subterrànies i superficials
(torrent de Son Real) per lixiviats. La vulnerabilitat de l’aqüífer és moderada-alta.
Aquest impacte s’aplicaria en el cas que no hi hagi control de lixiviats a la
instal·lació.
CICLE DE L’AIGUA
Increment en el consum d’aigua derivat del tractament biològic de la fracció
orgànica.
RISCOS
Afectació del risc de vessaments en el transport de materials contaminants (llots
sobretot) per carretera donat el nou trànsit que previsiblement circularà.
RISCOS
Increment del risc d’incendi sobre els hàbitats terrestres adjacents
PAISATGE
Intrusió visual per l’aparició de noves formes dominants discordants amb el
mosaic preexistent.
BIODIVERSITAT I ESPÈCIES
Afectació sobre els hàbitats i les espècies d’interès comunitari properes a la
instal·lació prevista

Negatiu

Indirecte

Mig
termini

Permanen
t

IMPACTES EN FASE D’OBRES
Emissió de pols, partícules i gasos de combustió, increment dels nivells sonors
durant jornada laboral, intercepció física del flux i la dinàmica fluvial,
contaminació per vessaments incontrolats o escorrentiu, gènesi de terres
d’excavació, pertorbacions a la fauna d’espais circumdants, increment del risc
d’incendi,...

Resum dels
vectors
ambientals
receptors
d’impacte

Negatiu

Directe

Curt termini

Temporal

Espais naturals
protegits

Hàbitats naturals

Fauna i flora

Connectivitat
ecològica

Paisatge

Morfologia i
edafologia

Hidrologia

Qualitat de l’aire

Soroll

Riscos

ATMÓSFERA
Fase d’obres:
1-

El cap de l’obra serà el responsable de la vigència dels certificats de la maquinària d’obra, per garantir
que no s’excedeixen els valors límit d’emissions de gasos.
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2-

Garantir que el transport de terres i àrids es realitza en camions amb lona.

Fase d’execució de l’activitat

Mesures de
protecció
ambiental per
vector

3-

Disposar d’un control automatitzat dels paràmetres responsables del desenvolupament òptim del
procés de compostatge (temperatura, humitat i concentració d'oxigen).

4-

Dur a terme les operacions de fermentació intensiva i maduració, així com les d’emmagatzematge en
recinte tancat, per tal de possibilitar la captació de gasos i la reducció de la generació d’olors.

5-

Incorporar un sistema de captació i tractament de gasos (rentador de gasos “scrubber” i biofiltres).

6-

Caldrà realitzar, en l’estudi d’impacte ambiental perceptiu a l’autorització de l’activitat, d’un estudi
d’olors que determini els nivells màxims admesos, el flux de l’aire i les zones més afectades, i que
disposi mesures de minimització de la contaminació odorífera.

7-

Dur a terme controls periòdics de d’olors mitjançant anàlisis a les immediacions de les instal·lacions i
a les zones urbanes properes, amb una periodicitat de 2-3 anys o en major freqüència en el cas de
denúncies per part de la població afectada.

8-

En el cas de transport de llots humits a la instal·lació de compostatge, caldrà preveure que els mitjans
de transport utilitzats siguin estancs i estiguin tapats hermèticament per evitar la dispersió de males
olors durant el seu transport.

9-

Caldrà realitzar, en l’estudi d’impacte ambiental perceptiu a l’autorització de l’activitat, un estudi
acústic i lumínic de les jnstal·lacions i els seus processos que determinin l’adopció de les mesures
necessàries per minimitzar la contaminació lumínica i de renou que pot causar pertorbacions a la
fauna. Es recomana mantenir els valors límit d'immissió de renou per davall dels 60 dB(A).

10- Dur a terme controls periòdics de soroll ambiental, sobretot a fora les instal·lacions, durant tota la
fase de funcionament d’aquesta per assegurar el compliment de la legislació vigent en aquesta
matèria. En cas que es produeixi una desviació dels nivells d’immissió màxims,caldrà adoptar les
mesures necessàries per a l’atenuació del soroll.
SÒLS
Fase d’obres:
11- Minimitzar els moviments de terres. És necessari triar emplaçaments d’extensió suficient i de
topografia planera per tal de minimitzar els moviments de terres necessaris. Una adaptació
topogràfica acurada suposa, normalment, moure el mínim volum de terres i minimitza els costos
ambientals i l’impacte paisatgístic.
12- Els combustibles s’hauran d’emmagatzemar en zones específiques controlades, seguint les mesures
de seguretat necessàries per a cada cas, essent tractats segons la legislació específica. En cas d’emprar
tancs d’emmagatzematge temporal del combustible a la zona on es desenvoluparan els treballs
durant les obres, s’haurà de construir o instal·lar una cubeta estanca per a la retenció de possibles
vessaments acord amb la legislació vigent.
13- En cas que es produïssin vessaments accidentals de combustibles, caldrà procedir immediatament a
la seva recollida.
14- No es permetrà cap operació de manteniment de la maquinària a la zona de l’obra ja que constitueix
un risc per al medi ambient. S’hauran de gestionar els residus acord amb la normativa vigent, amb
especial atenció als residus perillosos que s’hauran d’entregar als gestors autoritzats (olis de motors,
vàlvules, filtres, etc.).
Fase d’execució de l’activitat
15- Caldrà pavimentar les diferents àrees de la instal·lació (platges, fermentació intensiva, maduració,
emmagatzematge del compost, etc.).
16- Durant el desenvolupament tant de les obres com de l’activitat, s’hauran de prendre les mesures
d’impermeabilització del sòl adequades.
17- Reutilitzar el ME extret de l’etapa d’afinament del compost.
CICLE DE L’AIGUA
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Fase d’obres:

Mesures de
protecció
ambiental per
vector

18- Els treballs de desbrossada i moviments de terres es realitzaran, en la mesura del possible, fora de les
èpoques de pluja abundant, per tal d’impedir que l’erosió de l’aigua s’emporti els materials cap a les
aigües superficials.
19- Caldrà preveure, en l’EIA o en el projecte per a l'obtenció de la llicència per a la nova PC, l’aplicació
d’una bateria de mesures estrictes per evitar les possibles afectacions de la nova planta sobre les
aigües superficials i subterrànies. Entre d’altres, caldrà incloure les que es disposen a continuació.
20- Caldrà impermeabilitzar la superfície de la planta i realitzar totes les operacions de compostatge sota
cobert.
21- Preveure una recollida i gestió adequada i separada dels lixiviats i dels diferents tipus de pluvials,
construint pendents adequades, basses o dipòsits per a la seva recollida.
22- Preveure un sobredimensionament dels dipòsits de pluvials per confinar-los en condicions
meteorològiques d'elevada precipitació horària i diària, tenint en compte la major freqüència prevista
de pluges intenses i fenòmens tempestuosos derivats del canvi climàtic.
Fase d’execució de l’activitat
23- Tant en el punt de recollida dels residus com en els dipòsits d’emmagatzematge, es disposarà de
mesures de prevenció de fugues i vessaments, així com dels mitjans (teulades, contenidors tancats,
etc.) que impedeixin l’entrada de l’aigua als dipòsits d’emmagatzematge evitant la generació de
lixiviats.
24- Caldrà disposar d’un sistema de recollida dels lixiviats que es generin en tot el procés, així com de les
aigües de drenatge superficials, pluvials o d’escorrentia, per a la seva posterior depuració i/o
reutilització que s’haurà d’efectuar en una planta depuradora o EDAR externa. Així s’evita la
contaminació de les aigües subterrànies i superficials properes a l’àmbit.
25- S’haurà de disposar d’emplaçaments confinats per als residus emmagatzemats, per evitar l’entrada
d’aigües pluvials que puguin generar aigües brutes que puguin contaminar l’aqüífer o els torrents.
26- És recomanables disposar de sistemes de depuració de les aigües sanitàries i procedir a la seva
posterior reutilització, quan sigui possible.
27- També es recomana la instal·lació de sistemes de recollida de les aigües pluvials, si s’escau, sobre el
sostre dels edificis i conduir aquestes aigües cap a un dipòsit d’emmagatzematge de les aigües
depurades per a la seva posterior reutilització.
28- S’haurà de sol·licitar autorització a l’administració competent per a l’abocament de les aigües
residuals a la llera pública. S’haurà d’assegurar el compliment dels límits dels paràmetres
d’abocament exigits per la legislació vigent.
29- Les aigües sanitàries generades s’hauran de gestionar adequadament. En cas que s’aboquin a la xarxa
de sanejament, se sol·licitaran els permisos corresponents i es complirà amb els límits dels
paràmetres d’abocament que s’imposin.
30- L’emmagatzematge temporal d’escòries previ al seu transport al destí, es realitzarà sobre solera de
formigó. En el cas que es generin aigües de lixiviats, s’hauran de gestionar dins la mateixa instal·lació.
31- Caldrà dur a terme un control periòdic (periodicitat trimestral) de la qualitat de l’aigua de l’aqüífer,
per garantir que no existeixen fugues de lixiviats i que no es contaminen les aigües subterrànies.
32- En general, es recomana incloure en el projecte de construcció de les instal·lacions d’un pla de gestió
de les aigües que faci referència a maximitzar la reutilització de les aigües depurades minimitzant els
abocaments i els consum d’aigua de la xarxa.

Mesures de
protecció
ambiental per
vector

ENERGIA
33- Sempre que sigui possible, caldrà promoure la instal·lació de mètodes de reducció del consum
energètic, ja sigui en la il·luminació de les instal·lacions o en el seu funcionament.
34- Tenint en compte la producció de biogàs que genera el procés de compostatge de FORM i llots, cal
estudiar la possibilitat d’instal·lar sistemes de cogeneració que permetin la producció d’energia per
a autoconsum.
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35- Els Plans executius que desenvolupis les previsions d’aquest Pla hauran de tenir en compte les millors
tècniques disponibles (MTD) per al sector dels residus publicades en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Europea l’agost de 2018, i vetllaran perquè els nous projectes constructius tinguin la màxima
eficiència energètica possible, contemplant la introducció d’energies renovables en el sistema
VEGETACIÓ I ZONES VERDES
36- Concebre els espais verds com a elements vertebradors. Des de l’inici del projecte, les zones verdes
s’han de pensar de manera integral, és a dir, formant part d’un sistema que inclou la xarxa viària i la
resta d’elements de l’espai on s’ubicarà la infraestructura.
37- Cal garantir, en les operacions de restauració, l’ús de llavors d’espècies autòctones, prohibint en
qualsevol cas la plantació amb espècies al·lòctones o de caràcter bioinvasor. A més, l’ús de vegetació
autòctona pròpia del lloc té efectes positius sobre la integració paisatgística de les instal·lacions.
38- L’hàbitat d’interès comunitari que afecta part de l’àmbit és el propi d’Olea (en el nostre cas, l’olivera
o ullastre, Olea europaea) i Ceratonia (en el nostre cas, el garrofer o Ceratonia siliqua), espècies
arbòries de fruit i de caràcter agrícola. Per tant, seria recomanable plantejar l’enjardinament de les
zones verdes amb espècies d’aquesta tipologia.
39- En el cas del torrent de Son Real, que discorre pel nord de l’àmbit i fins on es planteja ampliar la zona
verda del nord, caldrà analitzar la vegetació pròpia del torrent i, si es realitzen plantacions en aquesta
zona verda, s’hauran d’utilitzar espècies pròpies d’aquest ambient. Concretament, el projecte de
pantall vegetal implicarà el manteniment o la restauració dels hàbitats d’interès comunitari 9320,
5330, i 6220* presents actualment a la zona, en quant a la seva superfície, estructura i funcionalitat.
40- Preveure un pla de gestió i manteniment. Aquest és un aspecte condicionat a la tipologia de les zones
verdes a desenvolupar, ja que si es tracta de zones amb un elevat grau de naturalitat (com es proposa
en el cas de Santa Margalida) el manteniment serà mínim, tan sols lligat als treballs de prevenció
contra incendis. Tot i així, cal preveure uns costos de manteniment anuals mínims per garantir el
correcte desenvolupament d’aquestes zones.
41- Les instal·lacions hauran de disposar de mesures suficients per a la prevenció dels incendis forestals,
sobretot a les zones d’acumulació de material vegetal sec i amb maquinària. En aquest sentit caldrà
preveure, en l’EIA o en el projecte per a l'obtenció de la llicència per a la nova PC, l’aplicació d’una
bateria de mesures estrictes per minimitzar l’increment del risc d’incendi que els nous equipaments
puguin generar sobre els hàbitats terrestres situats al seu voltant.
BIODIVERSITAT I ESPÈCIES
42- Caldrà preveure, en l’estudi d’impacte ambiental (EIA) del projecte de construcció de la instal·lació,
la implementació de mesures per evitar qualsevol afectació sobre la fauna i els hàbitats propers a la
zona, sobretot els relacionats amb el torrent de Son Bauló. Entre altres:
a.

Preveure una distància de seguretat de mínim 150m entre la part exterior de la instal·lació
i el límit més proper al torrent de Son Bauló.

b.

Preveure mesures per reduir el risc d’atropellament de la fauna terrestre, tals com plantar
vegetació específica que dificulti el desplaqament dels animals a l'entorn del torrent i cap
a la carretera, i a la vegada disminuir el port de la vegetació a aquelles bandes del torrent
més allunyades de la carretera per tal d'afavorir i canalitzar el seu desplaqament de forma
preferent; disminuir la velocitat dels vehicles a la zona, construir passos especials per
amfibis i rèptils, o dur a terme translocacions d'exemplars juvenils en dispersió.

c.

Preveure i implementar mesures per reduir els ofegaments a les basses (plataformes) i per
evitar l'accés de la fauna a les basses de lixiviats

d.

Preveure i implementar mesures per evitar els casos de mortalitat deguda a l'aplicació de
biocides.

e.

Preveure i implementar mesures per prevenir la electrocució o la col·lisió de la fauna en
tancaments, possibles línies elèctriques o altres instal·lacions lineals, en cas que s'hagin
d’instal·lar.
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f.

Per comprovar l’efectivitat de les mesures que es proposin, l’EIA haurà d’establir en el seu
pla de vigilància ambiental, un seguiment dels atropellaments i de les poblacions de
tortuga mediterrània (T. hermanni), tenint en compte la seva fenologia i període
reproductor, per reduir al mínim les afectacions sobre aquesta espècie d’interès
comunitari.

43- En els tancaments perimetrals de la instal·lació, caldrà prohibir l’ús de filferro de pues ja que és un
element que pot incrementar la mortalitat de determinades aus que habiten al torrent de Son Bauló, ja
sigui per col·lisió o perquè hi poden quedar atrapades. Caldrà cercar mesures alternatives per evitar la
dispersió de residus fora del recinte que no perjudiquin la fauna

Valoració final de
l’actuació

Compatible

Moderat

Sever

Crític
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ZONA 3. CALVIÀ
Instal·lacions
previstes

●

Planta de compostatge FORM. Aquesta instal·lació existeix actualment, però per motius tècnics i
d’operativitat es vol fer nova.

Descripció de la
proposta

COMPATIBILITAT AMB EL PLANEJAMENT VIGENT

PTIM (2004)

PGOU de Calvià
(2015)

Sòl
rústic
de
sistemes
generals
d’infraestructures (SGCI), excepte en el polígon
del sud, que s’amplia lleugerament i afecta sòl
d’àrees naturals d’especial interès (ANEI Serra
de Tramuntana).
Afecta parcialment l’ART 1. ANEI Serra de
Tramuntana.

COMPATIBLE. Segons la norma 19.2b del Pla PTIM, es permeten
infraestructures de residus sobre sòl ANEI, però d’ús condicionar al
fet que es justifiqui la necessitat que s’ubiquin en aquestes àrees.
Caldria adequar la qualificació del sòl en el planejament urbanístic
a aquesta nova situació.

Ídem que en el PTIM.

COMPATIBLE
Caldria adequar la qualificació del sòl en el planejament urbanístic
a aquesta nova situació.

PDSGRUM 2006 I
La superfície destinada a infraestructures de
residus s’amplia en el polígon sud respecte el
PDSGRCDVPUIM
PDSRNPM de 2006.
2002
DIAGNOSI AMBIENTAL DE L’ÀMBIT AFECTAT

Elements d’interès
ambiental

COMPATIBLE

●
●

No es troben zones humides a les proximitats de l’àmbit.
L’àmbit es troba adjacent a un hàbitat d’interès comunitari (HIC) amb codi 5334, de Fruticedas, retamares
y matorrales mediterráneos termófilos:matorrales y tomillares (Anthyllidetalia terniflorae, SaturejoCorydothymion).

●
●

No apareixen espais protegits (ENP, ZEPA o LIC) propers a l’àmbit d’estudi.
Una ANEI, concretament la de l’Àrea Natural de la Serra de Tramuntana, rodeja completament l’àmbit i es
superposa amb aquest en la seva part sud. Tot i així, la nova planta de compostatge no afecta aquest sòl
d’interès natural.

●

La tortuga mora (Testudo graeca) es troba present a l’entorn de la Serra de Tramuntana, i està
recollida a l’annex IV de la Directiva Hàbitats. Per tant, aquesta espècie es pot veure afectada per
l’atropellament dels vehicles que accediran a la nova PC de Calvià, sobretot a la primavera, a l’estar
parcialment en contacte amb àrees d'hàbitat natural d’aquesta espècie.

●

Una única coberta del sòl defineix l’àmbit: Pináceas.

●

No es detecta risc d’esllavissament, erosió, o inundació dins l’àmbit, segons la cartografia de prevenció de
riscos de l’IDEIB. La capa de risc d’incendis rodeja del tot l’àmbit, sense entrar dins el mateix.

183

Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos de l'Illa de
Mallorca (PDSRNPM)

●

En part, l’àmbit sud queda dins de l’àrea de reconversió territorial ART 1. ANEI Serra de Tramuntana. Tot i així,
la ubicació prevista per a la nova PC de FORM se situa sobre sòl rústic de sistemes generals a l’àmbit nord.

●

La vulnerabilitat de l’aqüífer a la contaminació per nitrats d’origen agrari en aquest punt es mostra com a
moderada, segons la cartografia disponible de l’IDEIB.

Sensibilitat
ambiental (vegeu

Baixa

Moderada

Alta

Molt Alta

apartat 6.1.1 i Annex 1)

ANÀLISI PAISATGÍSTIC DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES
L’àmbit no està afectat per cap connector paisatgístic local ni lineal, segons l’annex I del PTIM.
La major part de l’àmbit queda inclòs dins la unitat del paisatge de la Serra Nord. Així i tot, una petita part queda dins
la UP de la Badia de Palma.

Caracterització
paisatgística

De manera íntegra, l’àmbit es considera com a zona de fragilitat del paisatge alta, segons el mapa de Graus de valor
i fragilitat del paisatge de les Illes Balears, elaborat per Lavola el 2013 en el marc del Pla Director Sectorial Energètic
de les Illes Balears relatiu a l'ordenació territorial de les energies renovables (vegeu Annex 3 per conèixer la
metodologia).
Grau de valor i fragilitat paisatgística
Moderat

Els elements distorsionadors tindran un efecte poc significatiu

Alt

Es preveuen impactes i s’aconsella l’aplicació de mesures.

Màxim

Els impactes són significatius i es requereixen mesures.

.

Plànol de valors i
fragilitat
paisatgística
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Tenint en compte que l’àmbit se situa en una zona de fragilitat paisatgística alta, caldrà aplicar de forma prioritària
les mesures d’integració paisatgística que es proposen a continuació. Tot i que es preveu una millora de la instal·lació
existent, es consideren les següents mesures en el sentit de millorar el seu impacte paisatgístic. A més, és
recomanable l’elaboració d’un estudi d’integració paisatgística de les instal·lacions (previ a l’execució de les obres)
que prevegi les conseqüències sobre el paisatge de l’execució de la proposta i que exposi els criteris que cal adoptar
per a una òptima integració en l’entorn.

Mesures
d’integració
paisatgística

PLANIFICACIÓ I OCUPACIÓ DEL SÒL
●

Establir zones de transició perimetrals. La previsió d’una franja d’espai lliure d’amplitud variable al perímetre de
l’espai construït, amb una bona accessibilitat, permet suavitzar el contacte amb els espais adjacents. Un
tractament adient d’aquest espai de transició contribueix a cohesionar les infraestructures amb l’entorn
mitjançant l’establiment de continuïtats, filtres i connexions. Les funcions d’aquest espai poden ser múltiples
(zones d’esbarjo, filtres visuals, zones tampó d’espais naturals, espais productius, etc.), però s’han d’assignar
amb un doble objectiu: compatibilitat amb els usos i la coberta del sòl existents i utilitat per millorar la percepció
exterior.

CROMATISME EN LES EDIFICACIONS
● Utilitzar el cromatisme per alleugerir la presència de les edificacions. El cromatisme i la permeabilitat visual són
els factors d’acabat que més influeixen en la percepció volumètrica de les edificacions. Els volums foscos i opacs
semblen més pesants que els clars i semitransparents.
o Identificar el cromatisme de l’entorn i establir una carta cromàtica de colors propis o similars als del terreny,
fet que sol assegurar una bona integració paisatgística. No és recomanable la utilització de tons verds, ja
que difícilment s’aconsegueixen els matisos cromàtics de la vegetació i s’accentua el caràcter poc reeixit
de la imitació.
o Convé evitar les superfícies brillants o blanques que produeixen reflexos, especialment a les cobertes, i
optar per acabats amb menys d’un 80 % de lluentor. També convé evitar els acabats molt foscos, que
acumulen més radiació solar, es deterioren més ràpidament i destaquen excessivament.
●

Mesures
d’integració
paisatgística

Utilitzar la vegetació per a diversificar la imatge perimetral de la instal·lació. L’ús de la vegetació en el perímetre
ha de ser especialment acurat perquè permet establir relacions amb l’entorn, però també perquè influeix en la
percepció de la volumetria global. La presència de masses vegetals abundants i alternades dóna qualitat al
conjunt i alleugereix la presència de les edificacions.

PANTALLES VERDES
● Integrar la vegetació en el disseny de l’espai. La vegetació és un element útil i eficaç en la integració
paisatgística si s’utilitza amb coneixement i de manera adequada. La plantació s’haurà de dissenyar en funció
dels efectes desitjats, pel que fa a proporció, ritme, grau de transparència, cromatisme, etc.
●

Garantir la correcta naturalització i gestió de les zones verdes. Es considera que l'estratègia de tractament de
les zones verdes en aquest cas hauria de ser la naturalització, cercant crear els hàbitats i ambients propis de
l’entorn. Per tant, és d’especial importància la utilització de vegetació autòctona o present en el lloc i prohibir l’ús
d’espècies al·lòctones i/o amb caràcter bioinvasor, així com optar per estructures vegetals similars a les
formacions –naturals o agrícoles– presents a l’entorn.

INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE VIALS I ACCESSOS
● Cal dimensionar adequadament la secció dels vials per minimitzar la longitud i l’amplada de la calçada, de manera
que sigui compatible amb l’accessibilitat de vehicles i el confort de vianants.
●

Utilitzar paviments permeables sempre que sigui possible. Dimensionar els escocells i les zones enjardinades
el més àmpliament possible i instal·lar paviments mixtos o drenants en zones d’aparcament, en els recorreguts
per a vianants i en aquells espais on l’ús previst ho permeti. Caldrà tenir especial cura de no emprar aquests
paviments en les zones on es puguin produir lixiviats i/o vessaments.

AVALUACIÓ AMBIENTAL DE L’ACTUACIÓ
Identificació dels impactes previsibles
ATMÓSFERA
Afectació a la qualitat de l’aire: emissions d’olors.
Aquest impacte s’aplicaria en el cas d’instal·lacions obertes.

Caracterització dels impactes previsibles

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent
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ATMÓSFERA
Increment del transport rodat de camions: emissions de gasos GEH i pols.
Donat que es tracta de la millora d’una instal·lació existent, no es preveuen moviments
de terres ni grans obres.
En aquest cas caldrà avaluar l’estalvi en l’emissió de CO2 que suposa la gestió de la
fracció orgànica i els llots.

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

ATMÓSFERA
Augment de la contaminació acústica (soroll).

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

ENERGIA
Augment del consum energètic degut a la implantació de noves instal·lacions
mecàniques.
Caldrà avaluar si existeix estalvi energètic per l’aprofitament del biogàs.

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

SÒLS
Augment del risc de contaminació del sòl a causa dels lixiviats generats.
Aquest impacte s’aplicaria en el cas que no hi hagi control de lixiviats a la instal·lació.

Negatiu

Directe

Mig termini

Permanent

CICLE DE L’AIGUA
Augment del risc de contaminació de les aigües subterrànies per lixiviats. La
vulnerabilitat de l’aqüífer és moderada.
Aquest impacte s’aplicaria en el cas que no hi hagi control de lixiviats a la instal·lació.

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

CICLE DE L’AIGUA
Increment en el consum d’aigua derivat del tractament biològic de la fracció orgànica.

Negatiu

Indirecte

Mig termini

Permanent

AFECTACIÓ ANEI
La parcel·la sud afecta parcialment l’ANEI de la Serra de Tramunatana. Tot i així, la nova
instal·lació no es preveu desenvolupar en aquesta parcel·la.

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

RISCOS
Afectació del risc de vessaments en el transport de materials contaminants (llots
sobretot) per carretera donat el nou trànsit que previsiblement circularà.

Negatiu

Indirecte

Curt termini

Temporal

Negatiu

Indirecte

Curt termini

Permanent

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

Indirecte

Mig termini

Permanent

RISCOS
Increment del risc d’incendi sobre els hàbitats terrestres adjacents
PAISATGE
Intrusió visual per l’aparició de noves formes dominants discordants amb el mosaic
preexistent.
L’àmbit se situa en una zona de fragilitat paisatgística alta.
BIODIVERSITAT I ESPÈCIES
Afectació sobre els hàbitats i les espècies d’interès comunitari properes a la instal·lació
prevista

Negatiu

IMPACTES EN FASE D’OBRES
Emissió de pols, partícules i gasos de combustió, increment dels nivells sonors durant
jornada laboral, intercepció física del flux i la dinàmica fluvial, contaminació per
vessaments incontrolats o escorrentiu, gènesi de terres d’excavació, pertorbacions a la
fauna d’espais circumdants, increment del risc d’incendi,...

Negatiu

Directe

Curt termini

Temporal

IMPACTES EN FASE D’OBRES: emissió de pols, partícules i gasos de combustió, increment
dels nivells sonors durant jornada laboral, intercepció física del flux i la dinàmica fluvial,
contaminació per vessaments incontrolats o escorrentiu, gènesi de terres d’excavació,
pertorbacions a la fauna d’espais circumdants, increment del risc d’incendi,...

Negatiu

Directe

Curt termini

Temporal

Resum dels vectors
ambientals
receptors
d’impacte

Espais naturals
protegits

Hàbitats naturals

Fauna i flora

Connectivitat ecològica

Paisatge

Morfologia i
edafologia

Hidrologia

Qualitat de l’aire

Soroll

Riscos

ATMÓSFERA
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Mesures de
protecció
ambiental

Fase d’obres:
1- El cap de l’obra serà el responsable de la vigència dels certificats de la maquinària d’obra, per garantir que no
s’excedeixen els valors límit d’emissions de gasos.
2- Garantir que el transport de terres i àrids es realitza en camions amb lona.
Fase d’execució de l’activitat
3- Disposar d’un control automatitzat dels paràmetres responsables del desenvolupament òptim del procés de
compostatge (temperatura, humitat i concentració d'oxigen).
4- Dur a terme les operacions de fermentació intensiva i maduració, així com les d’emmagatzematge en recinte
tancat, per tal de possibilitar la captació de gasos i la reducció de la generació d’olors.
5- Incorporar un sistema de captació i tractament de gasos (rentador de gasos “scrubber” i biofiltres).
6- Caldrà realitzar, en l’estudi d’impacte ambiental perceptiu a l’autorització de l’activitat, d’un estudi d’olors que
determini els nivells màxims admesos, el flux de l’aire i les zones més afectades, i que disposi mesures de
minimització de la contaminació odorífera.
7- Dur a terme controls periòdics de d’olors mitjançant anàlisis a les immediacions de les instal·lacions i a les zones
urbanes properes, amb una periodicitat de 2-3 anys o en major freqüència en el cas de denúncies per part de la
població afectada.
8- En el cas de transport de llots humits a la instal·lació de compostatge, caldrà preveure que els mitjans de
transport utilitzats siguin estancs i estiguin tapats hermèticament per evitar la dispersió de males olors durant
el seu transport.
Caldrà realitzar, en l’estudi d’impacte ambiental perceptiu a l’autorització de l’activitat, un estudi acústic i lumínic
de les jnstal·lacions i els seus processos que determinin l’adopció de les mesures necessàries per minimitzar la
contaminació lumínica i de renou que pot causar pertorbacions a la fauna. Es recomana mantenir els valors límit
d'immissió de renou per davall dels 60 dB(A).
10- Dur a terme controls periòdics de soroll ambiental, sobretot a fora les instal·lacions, durant tota la fase de
funcionament d’aquesta per assegurar el compliment de la legislació vigent en aquesta matèria. En cas que es
produeixi una desviació dels nivells d’immissió màxims,caldrà adoptar les mesures necessàries per a l’atenuació
del soroll.
11- Pavimentar els vials exteriors de trànsit rodat per reduir les emissions de pols.
9-

Mesures de
protecció
ambiental

SÒLS
Fase d’obres:
12- Minimitzar els moviments de terres. És necessari triar emplaçaments d’extensió suficient i de topografia planera
per tal de minimitzar els moviments de terres necessaris. Una adaptació topogràfica acurada suposa,
normalment, moure el mínim volum de terres i minimitza els costos ambientals i l’impacte paisatgístic.
13- Els combustibles s’hauran d’emmagatzemar en zones específiques controlades, seguint les mesures de
seguretat necessàries per a cada cas, essent tractats segons la legislació específica. En cas d’emprar tancs
d’emmagatzematge temporal del combustible a la zona on es desenvoluparan els treballs durant les obres,
s’haurà de construir o instal·lar una cubeta estanca per a la retenció de possibles vessaments acord amb la
legislació vigent.
14- En cas que es produïssin vessaments accidentals de combustibles, caldrà procedir immediatament a la seva
recollida.
15- No es permetrà cap operació de manteniment de la maquinària a la zona de l’obra ja que constitueix un risc per
al medi ambient. S’hauran de gestionar els residus acord amb la normativa vigent, amb especial atenció als
residus perillosos que s’hauran d’entregar als gestors autoritzats (olis de motors, vàlvules, filtres, etc.).
Fase d’execució de l’activitat
16- Establir uns criteris de qualitat del compost. Minimitzar els impactes indirectes que es podrien produir per
contaminació del sòl a l’emprar el compost.
17- Caldrà pavimentar les diferents àrees de la instal·lació (platges, fermentació intensiva, maduració,
emmagatzematge del compost, etc.).
18- Durant el desenvolupament tant de les obres com de l’activitat, s’hauran de prendre les mesures
d’impermeabilització del sòl adequades.
CICLE DE L’AIGUA
Fase d’obres:
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19- Els treballs de desbrossada i moviments de terres es realitzaran, en la mesura del possible, fora de les èpoques
de pluja abundant, per tal d’impedir que l’erosió de l’aigua s’emporti els materials cap a les aigües superficials.
20- Seria recomanable la construcció d’una depuradora biològica per al tractament de les aigües residuals.
21- Caldrà preveure, en l’EIA o en el projecte per a l'obtenció de la llicència per a la nova PC, l’aplicació d’una bateria
de mesures estrictes per evitar les possibles afectacions de la nova planta sobre les aigües superficials i
subterrànies. Entre d’altres, caldrà incloure les que es disposen a continuació.
22- S’haurà d’impermeabilitzar la superfície de la planta i realitzar totes les operacions de compostatge sota cobert.
23- Preveure una recollida i gestió adequada i separada dels lixiviats i dels diferents tipus de pluvials, construint
pendents adequades, basses o dipòsits per a la seva recollida.
24- Preveure un sobredimensionament dels dipòsits de pluvials per confinar-los en condicions meteorològiques
d'elevada precipitació horària i diària, tenint en compte la major freqüència prevista de pluges intenses i
fenòmens tempestuosos derivats del canvi climàtic.

Mesures de
protecció
ambiental

Fase d’execució de l’activitat
25- Tant en el punt de recollida dels residus com en els dipòsits d’emmagatzematge, es disposarà de mesures de
prevenció de fugues i vessaments, així com dels mitjans (teulades, contenidors tancats, etc.) que impedeixin
l’entrada de l’aigua als dipòsits d’emmagatzematge evitant la generació de lixiviats.
26- Caldrà disposar d’un sistema de recollida dels lixiviats que es generin en tot el procés, així com de les aigües de
drenatge superficials, pluvials o d’escorrentia, per a la seva posterior depuració i/o reutilització, que s’haurà
d’efectuar en una planta depuradora o EDAR externa. Així s’evita la contaminació de les aigües subterrànies i
superficials properes a l’àmbit.
27- S’haurà de disposar d’emplaçaments confinats per als residus emmagatzemats, per evitar l’entrada d’aigües
pluvials que puguin generar aigües brutes que puguin contaminar l’aqüífer o els torrents.
28- És recomanable disposar de sistemes de depuració de les aigües sanitàries i procedir a la seva posterior
reutilització, quan sigui possible.
29- També es recomana la instal·lació de sistemes de recollida de les aigües pluvials, si s’escau, sobre el sostre dels
edificis i conduir aquestes aigües cap a un dipòsit d’emmagatzematge de les aigües depurades per a la seva
posterior reutilització.
30- S’haurà de sol·licitar autorització a l’administració competent per a l’abocament de les aigües residuals a la llera
pública. S’haurà d’assegurar el compliment dels límits dels paràmetres d’abocament exigits per la legislació
vigent.
31- Les aigües sanitàries generades s’hauran de gestionar adequadament. En cas que s’aboquin a la xarxa de
sanejament, se sol·licitaran els permisos corresponents i es complirà amb els límits dels paràmetres
d’abocament que s’imposin.
32- L’emmagatzematge temporal d’escòries previ al seu transport al destí, es realitzarà sobre solera de formigó. En
el cas que es generin aigües de lixiviats, s’hauran de gestionar dins la mateixa instal·lació.
33- Caldrà dur a terme un control periòdic (periodicitat trimestral) de la qualitat de l’aigua de l’aqüífer, per garantir
que no existeixen fugues de lixiviats i que no es contaminen les aigües subterrànies.
34- En general, es recomana incloure en el projecte de construcció de les instal·lacions d’un pla de gestió de les
aigües que faci referència a maximitzar la reutilització de les aigües depurades minimitzant els abocaments i el
consum d’aigua de la xarxa.
ENERGIA
35- Sempre que sigui possible, caldrà promoure la instal·lació de mètodes de reducció del consum energètic, ja sigui
en la il·luminació o en els processos de l’activitat.
36- Es recomana implantar un sistema de plaques solars per a la producció d’aigua calenta sanitària.
37- Tenint en compte la producció de biogàs que genera el procés de compostatge de FORM i llots, cal estudiar la
possibilitat d’instal·lar sistemes de cogeneració que permetin la producció d’energia per a autoconsum.
38- Els Plans executius que desenvolupis les previsions d’aquest Pla hauran de tenir en compte les millors tècniques
disponibles (MTD) per al sector dels residus publicades en el Butlletí Oficial de la Comunitat Europea l’agost de
2018, i vetllaran perquè els nous projectes constructius tinguin la màxima eficiència energètica possible,
contemplant la introducció d’energies renovables en el sistema

VEGETACIÓ I ZONES VERDES
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El tractament de les pantalles verdes i la implantació de zones arbrades és especialment important en aquest cas ja
que l’àmbit se situa enmig de l’ANEI de l’Àrea Natural de la Serra de Tramuntana. Per tant, caldrà analitzar l’entorn de la
instal·lació per seleccionar les espècies pròpies de l’indret si s’han de dur a terme plantacions i vetllar per afavorir la
connectivitat ecològica en aquest punt establint, quan sigui possible, zones arbrades que suavitzin l’impacte de les
instal·lacions.
39- Concebre els espais verds com a elements vertebradors. Des de l’inici del projecte, els espais verds s’han de
pensar de manera integral, és a dir, formant part d’un sistema que inclou la xarxa viària i la resta d’elements de
l’espai on s’ubicarà la infraestructura. Com s’ha dit, aquest fet és especialment important en el cas de Calvià ja
que se situa íntegrament dins l’ANEI de la Serra de Tramuntana.
40- Cal garantir, en les operacions de restauració, l’ús de llavors d’espècies autòctones, prohibint en qualsevol cas la
plantació amb espècies al·lòctones o de caràcter bioinvasor. A més, l’ús de vegetació autòctona pròpia del lloc té
efectes positius sobre la integració paisatgística de les instal·lacions.
41- Preveure un pla de gestió i manteniment. Aquest és un aspecte condicionat a la tipologia de les zones verdes a
desenvolupar. En el cas de Calvià, el manteniment es preveu reduït per la naturalitat de les zones verdes, tan sols
lligat als treballs de prevenció contra incendis. Tot i així, cal preveure uns costos de manteniment anuals mínims
per garantir el correcte desenvolupament d’aquestes zones.
42- preveure, en l’EIA o en el projecte per a l'obtenció de la llicència per a la nova PC, l’aplicació d’una bateria de
mesures estrictes per minimitzar l’increment del risc d’incendi que els nous equipaments puguin generar sobre
els hàbitats terrestres situats al seu voltant.
BIODIVERSITAT I ESPÈCIES
43- Caldrà preveure, en l’estudi d’impacte ambiental (EIA) del projecte de construcció de la instal·lació, la
implementació de mesures per evitar qualsevol afectació sobre la fauna i els hàbitats propers a la zona, sobretot
a l’àmbit de la Serra de Tramuntana. Entre altres:
a. Preveure mesures per reduir el risc d’atropellament de la fauna terrestre, tals com plantar vegetació
específica que dificulti el desplaqament dels animals cap a la carretera i cap a la instal·lació, i a la
vegada disminuir el port de la vegetació a aquelles bandes vegetades més allunyades de la carretera
per tal d'afavorir i canalitzar el seu desplaqament de forma preferent; disminuir la velocitat dels
vehicles a la zona, construir passos especials per amfibis i rèptils, o dur a terme translocacions
d'exemplars juvenils en dispersió.
b. Preveure i implementar mesures per reduir els ofegaments a les basses (plataformes) i per evitar
l'accés de la fauna a les basses de lixiviats
c. Preveure i implementar mesures per evitar els casos de mortalitat deguda a l'aplicació de biocides.
d. Preveure i implementar mesures per prevenir la electrocució o la col·lisió de la fauna en tancaments,
possibles línies elèctriques o altres instal·lacions lineals, en cas que s'hagin d’instal·lar.
e. Per comprovar l’efectivitat de les mesures que es proposin, l’EIA haurà d’establir en el seu pla de
vigilància ambiental, un seguiment dels atropellaments i de les poblacions de tortuga mora (Testudo
graeca), tenint en compte la seva fenologia i període reproductor, per reduir al mínim les afectacions
sobre aquesta espècie d’interès comunitari.
44- En els tancaments perimetrals de la instal·lació, caldrà prohibir l’ús de filferro de pues ja que és un element que
pot incrementar la mortalitat de determinades aus que habiten al torrent de Son Bauló, ja sigui per col·lisió o
perquè hi poden quedar atrapades. Caldrà cercar mesures alternatives per evitar la dispersió de residus fora del
recinte que no perjudiquin la fauna.

Valoració final de
l’actuació

Compatible

Moderat

Sever

Crític
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ZONA 5. FELANITX
Instal·lacions
previstes

●

Planta de compostatge FORM i LLOTS. La planta de compostatge de LLOTS és existent i ja estava prevista en els
plans directors sectorials anteriors. El nou PDSRNPM preveu ubicar, a més, el compostatge de FORM, a la parcel·la
adjacent a la planta existent.

Ubicació
COMPATIBILITAT AMB EL PLANEJAMENT VIGENT
PTIM (2004)
MP del PGO de
Felanitx (1969) en
sòl rústic (2000)
PDSGRUM 2006 I
PDSGRCDVPUIM
2002

COMPATIBLE segons la norma 19.2 del PTIM.

Sistemes generals en sòl rústic (SRG-SGI)

COMPATIBLE segons Norma 19.2b del PTIM.
Àrea d'interès agrari de secà.

Caldria adequar la qualificació del sòl en el planejament
urbanístic a aquesta nova situació.

La superfície destinada a infraestructures de
residus prevista en el nou PDSRNPM s’amplia
respecte el PDSGRUM de 2006.

Les zones de tractament de residus són COMPATIBLES amb el
sòl rústic de sistemes generals (SRG-SGI) que s’afecta en
aquest cas.

DIAGNOSI AMBIENTAL DE L’ÀMBIT AFECTAT

Elements d’interès
ambiental
existents

●
●

A aproximadament 100m, hi trobem la zona humida artificial de Son Navata.
A aproximadament 150m de l’àmbit s’hi troba l’hàbitat d’interès comunitari format per la comunitat de
“Nicotiano glaucae-Ricinion communis alliancia nova hoc loco”.

●

La nova planta de compostatge de FORM i l'ampliació de la de llots de Felanitx limiten amb la zona humida
de Son Navata, molt rellevant per l’abundància d'aus aquàtiques, algunes de les quals estan protegides per
la Directiva Aus, com el gall faver Porphyrio porphyrio, el tiruril·lo camanegra Charadrius olexandrinus,
I'avisador Himantopus himantopus, l'arpella Circus aeroginosus, l'orval Nycticorax nycticorax, l'agró blanc
Egretta garzetta, el toret Ardeola ralloides, la parda Aythya nyroca o la rosseta Marmaronetta angustirostris,
i on també es troba el calápot Bufo viridis, protegit per la Directiva Hàbitats.

●

Son Navata és especialment important per a la conservació d'algunes espècies d'aus que es concentren a
I'hivern, en migració, durant la nit (N. nycticorax i E. gorzetta), o per a les espècies amenaçades amb la
consideració de vulnerable (A. ralloides) o en perill d'extinció (A. nyroca i M. angustirrostris), segons el
Catàleg Espanyol d’Espècies amenaçades aprovat pel RD 139/2011.

●

Una de les accions contemplades en el pla de recuperació de les especies A. ralloides i M. angustirrostris és
la millora de I‘hàbitat de la zona humida de Son Navata per a les aus.
L’àmbit es troba majoritàriament sobre les cobertes del sòl (segons la cartografia de Ocupacion del suelo:
actualización de la base de datos de coberturas del suelo a escala 1:100.000 de las Islas Baleares, 2006):
o Mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes
o Viñedos

●

Sensibilitat
ambiental (vegeu

●

No es detecten riscos d’erosió, esllavissaments, incendis o inundació a la zona.

●

La vulnerabilitat de l’aqüífer a la contaminació per nitrats d’origen agrari en aquest punt és moderada.
Baixa

Moderada

Alta

Molt Alta

apartat 6.1.1 i Annex 1)

ANÀLISI PAISATGÍSTIC DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES
Tot l’àmbit queda dins la unitat del paisatge de Llevant, segons les UP que defineix el PTIM. No afecta cap connector
paisatgístic lineal ni local segons l’annex 1 del PTIM.

Caracterització
paisatgística

Es classifica com a zona de fragilitat alta segons el mapa de Graus de valor i fragilitat del paisatge de les Illes Balears,
elaborat per Lavola el 2013 en el marc del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears relatiu a l'ordenació
territorial de les energies renovables (vegeu Annex 3 per conèixer la metodologia).
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Grau de valor i fragilitat paisatgística
Moderat

Els elements distorsionadors tindran un efecte poc significatiu

Alt

Es preveuen impactes i s’aconsella l’aplicació de mesures.

Màxim

Els impactes són significatius i es requereixen mesures.

Plànol de valors i
fragilitat
paisatgística

PLANIFICACIÓ I OCUPACIÓ DEL SÒL
● Establir zones de transició perimetrals. La previsió d’una franja d’espai lliure d’amplitud variable al perímetre de
l’espai construït, amb una bona accessibilitat, permet suavitzar el contacte amb els espais adjacents. Un
tractament adient d’aquest espai de transició contribueix a cohesionar les infraestructures amb l’entorn
mitjançant l’establiment de continuïtats, filtres i connexions, que s’han d’assignar amb un doble objectiu:
compatibilitat amb els usos i la coberta del sòl existents i utilitat per millorar la percepció exterior.

Mesures
d’integració
paisatgística

CROMATISME EN EDIFICACIONS
● Utilitzar el cromatisme per alleugerir la presència de les edificacions. El cromatisme i la permeabilitat visual són
els factors d’acabat que més influeixen en la percepció volumètrica de les edificacions. Els volums foscos i opacs
semblen més pesants que els clars i semitransparents.
o Identificar el cromatisme de l’entorn i establir una carta cromàtica de colors propis o similars als del terreny,
fet que sol assegurar una bona integració paisatgística. No és recomanable la utilització de tons verds, ja
que difícilment s’aconsegueixen els matisos cromàtics de la vegetació i s’accentua el caràcter poc reeixit de
la imitació.
●

Utilitzar la vegetació per a diversificar la imatge perimetral de la instal·lació. L’ús de la vegetació en el perímetre
ha de ser especialment acurat perquè permet establir relacions amb l’entorn, però també perquè influeix en la
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percepció de la volumetria global. La presència de masses vegetals abundants i alternades dóna qualitat al
conjunt i alleugereix la presència de les edificacions.
PANTALLES VERDES
●

Mesures
d’integració
paisatgística

●

Integrar la vegetació en el disseny de l’espai. La vegetació és un element útil i eficaç en la integració
paisatgística si s’utilitza amb coneixement i de manera adequada. La plantació s’haurà de dissenyar en funció
dels efectes desitjats, pel que fa a proporció, ritme, grau de transparència, cromatisme, etc.
En aquest cas es considera que l’estratègia a seguir hauria de consistir en la plantació de fileres arbrades al
voltant de la instal·lació que tinguin un efecte d’apantallament visual sobre els nous volums, en un entorn
eminentment agrícola. Alhora, poden exercir de tanques perimetrals.
Garantir la correcta naturalització de les zones verdes. És d’especial importància la utilització de vegetació
autòctona o present en el lloc i prohibir l’ús d’espècies al·lòctones i/o amb caràcter bioinvasor, així com optar per
estructures vegetals similars a les formacions –naturals o agrícoles– presents a l’entorn.

INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE VIALS I ACCESSOS
● Cal dimensionar adequadament la secció dels vials per minimitzar la longitud i l’amplada de la calçada, de manera
que sigui compatible amb l’accessibilitat de vehicles i el confort de vianants.
●

Utilitzar paviments permeables sempre que sigui possible. Dimensionar els escocells i les zones enjardinades
el més àmpliament possible i instal·lar paviments mixtos o drenants en zones d’aparcament, en els recorreguts
per a vianants i en aquells espais on l’ús previst ho permeti. Caldrà tenir especial cura de no emprar aquests
paviments en les zones on es puguin produir lixiviats i/o vessaments.

Finalment, s’aconsella l’elaboració d’un estudi d’integració paisatgística de les instal·lacions (previ a l’execució de les
obres) que prevegi les conseqüències sobre el paisatge de l’execució de la proposta i que exposi els criteris que cal
adoptar per a una òptima integració en l’entorn.

AVALUACIÓ AMBIENTAL DE L’ACTUACIÓ
Identificació dels impactes previsibles

Caracterització dels impactes previsibles

ATMÓSFERA
Afectació a la qualitat de l’aire: emissions d’olors.
Aquest impacte s’aplicaria en el cas d’instal·lacions obertes.

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

ATMÓSFERA
Increment del transport rodat de camions: emissions de gasos GEH i pols.
En aquest cas caldrà avaluar l’estalvi en l’emissió de CO2 que suposa la gestió de la
fracció orgànica i els llots.

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

ATMÓSFERA
Augment de la contaminació acústica (soroll).

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

ENERGIA
Augment del consum energètic degut a la implantació de noves instal·lacions
mecàniques.
Caldrà avaluar si existeix estalvi energètic per l’aprofitament del biogàs.

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

SÒLS
Augment del risc de contaminació del sòl a causa dels lixiviats generats.
Aquest impacte s’aplicaria en el cas que no hi hagi control de lixiviats a la instal·lació.

Negatiu

Directe

Mig termini

Permanent

Negatiu

Directe,
Indirecte

Curt termini

Permanent

Negatiu

Indirecte

Mig termini

Permanent

CICLE DE L’AIGUA
Augment del risc de contaminació de les aigües subterrànies per lixiviats, amb
afectacions significatives sobre la zona humida de Son Navata. La vulnerabilitat de
l’aqüífer és moderada.
Aquest impacte s’aplicaria en el cas que no hi hagi control de lixiviats a la instal·lació.
CICLE DE L’AIGUA
Increment en el consum d’aigua derivat del tractament dels llots.
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RISCOS
Afectació del risc de vessaments en el transport de materials contaminants (sobretot
llots) per carretera donat el nou trànsit que previsiblement circularà.

Negatiu

Indirecte

Curt termini

Temporal

PAISATGE
Intrusió visual per l’aparició de noves formes dominants discordants amb el mosaic
preexistent. L’àmbit se situa en una zona de fragilitat paisatgística alta.

Negatiu

Directe

Curt termini

Permanent

Negatiu

Indirecte

Mig termini

Permanent

Negatiu

Directe

Curt termini

Temporal

BIODIVERSITAT I ESPÈCIES
Afectació sobre els hàbitats i les espècies d’interès comunitari properes a la
instal·lació prevista
IMPACTES EN FASE D’OBRES
Emissió de pols, partícules i gasos de combustió, increment dels nivells sonors durant
jornada laboral, intercepció física del flux i la dinàmica fluvial, contaminació per
vessaments incontrolats o escorrentiu, gènesi de terres d’excavació, pertorbacions a la
fauna d’espais circumdants, increment del risc d’incendi,...

Resum dels
vectors
ambientals
receptors
d’impacte

Mesures de
protecció
ambiental

Espais naturals
protegits

Hàbitats naturals

Fauna i flora

Connectivitat ecològica

Paisatge

Morfologia i
edafologia

Hidrologia

Qualitat de l’aire

Soroll

Riscos

ATMÒSFERA
Fase d’obres:
1- El cap de l’obra serà el responsable de la vigència dels certificats de la maquinària d’obra, per garantir que no
s’excedeixen els valors límit d’emissions de gasos.
2- Garantir que el transport de terres i àrids es realitza en camions amb lona.
Fase d’execució de l’activitat
3- Disposar d’un control automatitzat dels paràmetres responsables del desenvolupament òptim del procés de
compostatge (temperatura, humitat i concentració d'oxigen).
4- Dur a terme les operacions de fermentació intensiva i maduració, així com les d’emmagatzematge en recinte
tancat, per tal de possibilitar la captació de gasos i la reducció de la generació d’olors.
5- Incorporar un sistema de captació i tractament de gasos (rentador de gasos “scrubber” i biofiltres).
6- Caldrà realitzar, en l’estudi d’impacte ambiental perceptiu a l’autorització de l’activitat, d’un estudi d’olors que
determini els nivells màxims admesos, el flux de l’aire i les zones més afectades, i que disposi mesures de
minimització de la contaminació odorífera.
7- Dur a terme controls periòdics de d’olors mitjançant anàlisis a les immediacions de les instal·lacions i a les zones
urbanes properes, amb una periodicitat de 2-3 anys o en major freqüència en el cas de denúncies per part de la
població afectada.
8- En el cas de transport de llots humits a la instal·lació de compostatge, caldrà preveure que els mitjans de
transport utilitzats siguin estancs i estiguin tapats hermèticament per evitar la dispersió de males olors durant
el seu transport.
Caldrà realitzar, en l’estudi d’impacte ambiental perceptiu a l’autorització de l’activitat, un estudi acústic i lumínic
de les jnstal·lacions i els seus processos que determinin l’adopció de les mesures necessàries per minimitzar la
contaminació lumínica i de renou que pot causar pertorbacions a la fauna, especialment a Son Navata. S'hauran
de mantenir els valors límit d'immissió de renou a Son Navata per davall dels 60 dB(A).
10- Dur a terme controls periòdics de soroll ambiental, sobretot a fora les instal·lacions, durant tota la fase de
funcionament d’aquesta per assegurar el compliment de la legislació vigent en aquesta matèria. En cas que es
produeixi una desviació dels nivells d’immissió màxims,caldrà adoptar les mesures necessàries per a l’atenuació
del soroll.
11- Pavimentar els vials exteriors de trànsit rodat per reduir les emissions de pols.
9-

SÒLS
Fase d’obres:
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12- Minimitzar els moviments de terres. És necessari triar emplaçaments d’extensió suficient i de topografia planera
per tal de minimitzar els moviments de terres necessaris. Una adaptació topogràfica acurada suposa,
normalment, moure el mínim volum de terres i minimitza els costos ambientals i l’impacte paisatgístic.
13- Els combustibles s’hauran d’emmagatzemar en zones específiques controlades, seguint les mesures de
seguretat necessàries per a cada cas, essent tractats segons la legislació específica. En cas d’emprar tancs
d’emmagatzematge temporal del combustible a la zona on es desenvoluparan els treballs durant les obres,
s’haurà de construir o instal·lar una cubeta estanca per a la retenció de possibles vessaments acord amb la
legislació vigent.
14- En cas que es produïssin vessaments accidentals de combustibles, caldrà procedir immediatament a la seva
recollida.
15- No es permetrà cap operació de manteniment de la maquinària a la zona de l’obra ja que constitueix un risc per al
medi ambient. S’hauran de gestionar els residus acord amb la normativa vigent, amb especial atenció als residus
perillosos que s’hauran d’entregar als gestors autoritzats (olis de motors, vàlvules, filtres, etc.).
Fase d’execució de l’activitat
16- Establir uns criteris de qualitat del compost. Minimitzar els impactes indirectes que es podrien produir per
contaminació dels sòl a l’emprar el compost.
17- Caldrà pavimentar les diferents àrees de la instal·lació (platges, fermentació intensiva, maduració,
emmagatzematge del compost, etc.).
18- Durant el desenvolupament tant de les obres com de l’activitat, s’hauran de prendre les mesures
d’impermeabilització del sòl adequades.

Mesures de
protecció
ambiental

CICLE DE L’AIGUA
Fase d’obres:
19- Els treballs de desbrossada i moviments de terres es realitzaran, en la mesura del possible, fora de les èpoques
de pluja abundant, per tal d’impedir que l’erosió de l’aigua s’emporti els materials cap a les aigües superficials.
20- Caldrà preveure, en l’EIA o en el projecte per a l'obtenció de la llicència per a la nova PC, l’aplicació d’una bateria de
mesures estrictes per evitar les possibles afectacions de la nova planta sobre les aigües superficials i
subterrànies. Entre d’altres, caldrà incloure les que es disposen a continuació.
21- S’haurà d’impermeabilitzar la superfície de la planta i realitzar totes les operacions de compostatge sota cobert.
22- Preveure una recollida i gestió adequada i separada dels lixiviats i dels diferents tipus de pluvials, construint
pendents adequades, basses o dipòsits per a la seva recollida.
23- Preveure un sobredimensionament dels dipòsits de pluvials per confinar-los en condicions meteorològiques
d'elevada precipitació horària i diària, tenint en compte la major freqüència prevista de pluges intenses i
fenòmens tempestuosos derivats del canvi climàtic.
Fase d’execució de l’activitat
24- Tant en el punt de recollida dels residus com en els dipòsits d’emmagatzematge, es disposarà de mesures de
prevenció de fugues i vessaments, així com dels mitjans (teulades, contenidors tancats, etc.) que impedeixin
l’entrada de l’aigua als dipòsits d’emmagatzematge evitant la generació de lixiviats.
25- Caldrà disposar d’un sistema de recollida dels lixiviats que es generin en tot el procés, així com de les aigües de
drenatge superficials, pluvials o d’escorrentia, per a la seva posterior depuració i/o reutilització, que s’haurà
d’efectuar en una planta depuradora o EDAR externa. Així s’evita la contaminació de les aigües subterrànies i
superficials properes a l’àmbit.
26- S’haurà de disposar d’emplaçaments confinats per als residus emmagatzemats, per evitar l’entrada d’aigües
pluvials que puguin generar aigües brutes que puguin contaminar l’aqüífer o els torrents.
27- És recomanable disposar de sistemes de depuració de les aigües sanitàries i procedir a la seva posterior
reutilització, quan sigui possible.
28- També es recomana la instal·lació de sistemes de recollida de les aigües pluvials, si s’escau, sobre el sostre dels
edificis i conduir aquestes aigües cap a un dipòsit d’emmagatzematge de les aigües depurades per a la seva
posterior reutilització.
29- S’haurà de sol·licitar autorització a l’administració competent per a l’abocament de les aigües residuals a la llera
pública. S’haurà d’assegurar el compliment dels límits dels paràmetres d’abocament exigits per la legislació
vigent.
30- Les aigües sanitàries generades s’hauran de gestionar adequadament. En cas que s’aboquin a la xarxa de
sanejament, se sol·licitaran els permisos corresponents i es complirà amb els límits dels paràmetres
d’abocament que s’imposin.
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Mesures de
protecció
ambiental

31- L’emmagatzematge temporal d’escòries previ al seu transport al destí, es realitzarà sobre solera de formigó. En
el cas que es generin aigües de lixiviats, s’hauran de gestionar dins la mateixa instal·lació.
32- Caldrà dur a terme un control periòdic (periodicitat trimestral) de la qualitat de l’aigua de l’aqüífer, per garantir
que no existeixen fugues de lixiviats i que no es contaminen les aigües subterrànies.
33- En general, es recomana incloure en el projecte de construcció de les instal·lacions d’un pla de gestió de les
aigües que faci referència a maximitzar la reutilització de les aigües depurades minimitzant els abocaments i els
consum d’aigua de la xarxa.
ENERGIA
34- Sempre que sigui possible, caldrà promoure la instal·lació de mètodes de reducció del consum energètic, ja sigui
en la il·luminació o en els processos de l’activitat.
35- Es recomana implantar un sistema de plaques solars per a la producció d’aigua calenta sanitària.
36- Tenint en compte la producció de biogàs que genera el procés de compostatge de FORM i llots, cal estudiar la
possibilitat d’instal·lar sistemes de cogeneració que permetin la producció d’energia per a autoconsum.
37- Els Plans executius que desenvolupis les previsions d’aquest Pla hauran de tenir en compte les millors tècniques
disponibles (MTD) per al sector dels residus publicades en el Butlletí Oficial de la Comunitat Europea l’agost de
2018, i vetllaran perquè els nous projectes constructius tinguin la màxima eficiència energètica possible,
contemplant la introducció d’energies renovables en el sistema
VEGETACIÓ I ZONES VERDES
Caldrà analitzar l’entorn de la instal·lació per seleccionar les espècies pròpies de l’indret si s’han de dur a terme
plantacions i vetllar per afavorir la connectivitat ecològica en aquest punt establint, quan sigui possible, zones
arbrades que suavitzin l’impacte de les instal·lacions.
38- Concebre els espais verds com a elements vertebradors. Des de l’inici del projecte, els espais verds s’han de
pensar de manera integral, és a dir, formant part d’un sistema que inclou la xarxa viària i la resta d’elements de
l’espai on s’ubicarà la infraestructura.
39- Cal garantir, en les operacions de restauració, l’ús de llavors d’espècies autòctones, prohibint en qualsevol cas la
plantació amb espècies al·lòctones o de caràcter bioinvasor. A més, l’ús de vegetació autòctona pròpia del lloc té
efectes positius sobre la integració paisatgística de les instal·lacions.
40- Preveure un pla de gestió i manteniment. Aquest és un aspecte essencial però alhora condicionat a la tipologia i
extensió de les zones verdes a desenvolupar. Cal tenir present que un manteniment insuficient comporta un
deteriorament molt ràpid dels espais verds. Des del punt de vista del projecte, cal avaluar les exigències del
manteniment a l’hora d’escollir les espècies, els materials i el disseny formal. Des del punt de vista de la gestió,
cal preveure mecanismes de manteniment des del començament mateix de la urbanització i promoure la
continuïtat de les activitats de manteniment.
BIODIVERSITAT I ESPÈCIES
3- Caldrà preveure, en l’estudi d’impacte ambiental (EIA) del projecte de construcció de la instal·lació, la
implementació de mesures per evitar qualsevol afectació sobre la zona humida de Son Navata i les poblacions
d’aus d’interès comunitari i altres espècies de la fauna que hi habiten. Entre altres:
a. Preveure una distància de seguretat de mínim 100m entre la part exterior de la instal·lació i el
límit més proper de la zona humida de Son Navata, per evitar que la fauna pugui alterar-se amb la
presència humana o de maquinària, deixant espai suficient on es pugui comprovar amb facilitat
la presència de les aus en tota la seva superfície.
b. Preveure i implementar mesures per reduir el risc d’atropellament de la fauna terrestre, tals
com plantar vegetació específica que dificulti el desplaqament dels animals a l'entorn de la
bassa devora de la carretera, i a la vegada disminuir el port de la vegetació a aquelles bandes de
la zona humida més allunyada de la carretera per tal d'afavorir i canalitzar el seu desplaqament
de forma preferent; disminuir la velocitat dels vehicles a la zona, construir passos especials per
amfibis, o dur a terme translocacions d'exemplars juvenils en dispersió.
c. Preveure i implementar mesures per reduir els ofegaments a les basses (plataformes) i per
evitar l'accés de la fauna a les basses de lixiviats
d. Preveure i implementar mesures per evitar els casos de mortalitat deguda a l'aplicació de
biocides.
e. Preveure i implementar mesures per prevenir la electrocució o la col·lisió de la fauna en
tancaments, possibles línies elèctriques o altres instal·lacions lineals, en cas que s'hagin
d’instal·lar.
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f.

Implantar les mesures necessàries per mantenir en bon estat de conservació les poblacions
actuals de les espècies d'aus d’interès comunitari a la zona humida de Son Navata.
g. Per comprovar l’efectivitat de les mesures que es proposin, l’EIA haurà d’establir en el seu pla de
vigilància ambiental, un seguiment dels atropellaments i altres afectacions sobre la fauna, i
concretament de les poblacions de calàpot i tortugues, tenint en compte la seva fenologia i
període reproductor, per reduir al mínim les afectacions sobre aquesta espècie d’interès
comunitari.
En els tancaments perimetrals de la instal·lació, caldrà evitar el filferro de pues ja que és un element que pot
incrementar la mortalitat de determinades aus que habiten a Son Navata, ja sigui per col·lisió o perquè hi poden
quedar atrapades. Caldrà cercar mesures alternatives per evitar la dispersió de residus fora del recinte que no
perjudiquin la fauna.

Valoració final de
l’actuació

Compatible

Moderat

Sever

Crític
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ZONA 6. LLUCMAJOR
Instal·lacion
s previstes

●

Planta compostatge FORM

Ubicació

COMPATIBILITAT AMB EL PLANEJAMENT VIGENT
Sòl rústic de règim general (SRG), quedant
envoltat per sòl rústic de règim general –
Forestal.

COMPATIBLE segons la norma 9.2 del PTIM

PGOU de
Llucmajor
(1984)

Sòl rústic de règim general (SRG E3). Área
excedente: Zona de protección de “Sa
Marina”

COMPATIBLE Les àrees excedents són aquells
sòls marginals de les àrees agrícola-ramaderes i
forestals, que si bé interessa la seva conservació
com a àrees obertes poden admetre certes
transformacions i utilitzacions alienes al destí
agrari i forestal, si bé cal respectar la integració
paisatgística.
Caldria preveure una modificació de la qualificació
del sòl per adequar la parcel·la a sistemes
generals d’infraestructures (SGI)

PDSGRUM
2006 I
PDSGRCDVPU
IM 2002

Es tracta d’una planta de compostatge
nova, que es proposa en el nou PDSRNPM
per tal de donar compliment als objectius
d’aquest i, per tant, no estava prevista en
el PDSRNPM de 2006. Es localitza a la
mateixa parcel·la que la CTP 2 – sud (2)
(Llucmajor) prevista al PDSGRCDVPUIM.

COMPATIBLE

PTIM (2004)

DIAGNOSI AMBIENTAL DE L’ÀMBIT AFECTAT
Elements
d’interès
ambiental
existents

● No es detecten zones humides dins l’àmbit, així com tampoc zones humides properes al
mateix.
● A 200m de l’àmbit, hi trobem l’hàbitat d’interès comunitari de codi 9320. “Olea and Ceratonia
forests”.
● No apareixen espais protegits (ENP, ZEPA o LIC) propers a l’àmbit d’estudi.
● L’ANEI més proper es troba a aproximadament 1.000m (Barranc de son Gual i Xorrigo).
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● L’àmbit es situa en terres de coberta del sòl “Tierras de labor en secano” (segons la
cartografia de Ocupacion del suelo: actualización de la base de datos de coberturas del suelo
a escala 1:100.000 de las Islas Baleares, 2006).
• No es detecten riscos d’erosió, esllavissament o d’inundació a l’àmbit. El risc d’incendi queda
adjacent a aquest en una petita franja a la part nord, com queda palès també per la
zonificació de Zones d’Alt Risc Forestal, que queden properes a l’àmbit. Tot i això, les noves
instal·lacions de compostatge poden implicar acumulacions de fracció vegetal que pot
incrementar el risc d’incendi dels hàbitats d’interès comunitari propers: matollars (5330) i
prats mediterranis (6220*).
● Els HIC propers conformen hàbitats d'alimentació pel milà reial (Milvus milvus) i l'àguila
calçada (Aquila pennata), segons indica la Direcció General d’espais naturals i biodiversitat
del GOIB. Aquestes podrien veure's afectades per la col.lisió o l'electrocució en noves línies
eléctriques requerides a les instal.lacions
● Part de l’àmbit queda dins de les zones de formacions arbustives, en la zona de garrigues. La
mateixa zona queda catalogada també com a zona forestal de formació arbrada, sota la
catalogació de “Mezcla de coníferas y frondosas autóctonas en la región mediterránea.
● La zona queda propera a la Àrea de reconversió territorial 2. ANEI dels Barrancs de Son Gual i
Xorrigo.

Sensibilitat
ambiental
Moderada
Baixa
(vegeu
apartat 6.1.1
i Annex 1)
ANÀLISI PAISATGÍSTIC DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES

Alta

Molt Alta

L’àmbit queda dins la unitat del paisatge de “Xorrigo i Massís de Randa”, al límit meridional de la
mateixa amb la unitat de “Migjorn”.

Caracteritza
ció
paisatgística

Es classifica com a zona de fragilitat alta segons el mapa de Graus de valor i fragilitat del
paisatge de les Illes Balears, elaborat per Lavola el 2013 en el marc del Pla Director Sectorial
Energètic de les Illes Balears relatiu a l'ordenació territorial de les energies renovables (vegeu
Annex 3 per conèixer la metodologia).

Grau de valor i fragilitat paisatgística
Moderat

Els elements distorsionadors tindran un efecte poc significatiu

Alt

Es preveuen impactes i s’aconsella l’aplicació de mesures.

Màxim

Els impactes són significatius i es requereixen mesures.
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Plànol de
valors i
fragilitat
paisatgística

PLANIFICACIÓ I OCUPACIÓ DEL SÒL
● Establir zones de transició perimetrals. La previsió d’una franja d’espai lliure d’amplitud
variable al perímetre de l’espai construït, amb una bona accessibilitat, permet suavitzar el
contacte amb els espais adjacents. Un tractament adient d’aquest espai de transició
contribueix a cohesionar les infraestructures amb l’entorn mitjançant l’establiment de
continuïtats, filtres i connexions, que s’han d’assignar amb un doble objectiu: compatibilitat
amb els usos i la coberta del sòl existents i utilitat per millorar la percepció exterior.

Mesures
d’integració
paisatgística

CROMATISME EN EDIFICACIONS
●

●

Utilitzar el cromatisme per alleugerir la presència de les edificacions. El cromatisme i la
permeabilitat visual són els factors d’acabat que més influeixen en la percepció volumètrica
de les edificacions. Els volums foscos i opacs semblen més pesants que els clars i
semitransparents.
o Identificar el cromatisme de l’entorn i establir una carta cromàtica de colors propis o
similars als del terreny, fet que sol assegurar una bona integració paisatgística. No és
recomanable la utilització de tons verds, ja que difícilment s’aconsegueixen els
matisos cromàtics de la vegetació i s’accentua el caràcter poc reeixit de la imitació.
Utilitzar la vegetació per a diversificar la imatge perimetral de la instal·lació. L’ús de la
vegetació en el perímetre ha de ser especialment acurat perquè permet establir relacions
amb l’entorn, però també perquè influeix en la percepció de la volumetria global. La
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presència de masses vegetals abundants i alternades dóna qualitat al conjunt i alleugereix
la presència de les edificacions.
PANTALLES VERDES
●

●

Integrar la vegetació en el disseny de l’espai. La vegetació és un element útil i eficaç en la
integració paisatgística si s’utilitza amb coneixement i de manera adequada. La plantació
s’haurà de dissenyar en funció dels efectes desitjats, pel que fa a proporció, ritme, grau de
transparència, cromatisme, etc.
En aquest cas es considera que l’estratègia a seguir hauria de consistir en la plantació de
fileres arbrades al voltant de la instal·lació que tinguin un efecte d’apantallament visual
sobre els nous volums, en un entorn eminentment agrícola. Alhora, poden exercir de
tanques perimetrals.
Garantir la correcta naturalització de les zones verdes. És d’especial importància la
utilització de vegetació autòctona o present en el lloc i prohibir l’ús d’espècies al·lòctones
i/o amb caràcter bioinvasor, així com optar per estructures vegetals similars a les
formacions –naturals o agrícoles– presents a l’entorn.

INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE VIALS I ACCESSOS
●
●

Cal dimensionar adequadament la secció dels vials per minimitzar la longitud i l’amplada de
la calçada, de manera que sigui compatible amb l’accessibilitat de vehicles i el confort de
vianants.
Utilitzar paviments permeables sempre que sigui possible. Dimensionar els escocells i les
zones enjardinades el més àmpliament possible i instal·lar paviments mixtos o drenants en
zones d’aparcament, en els recorreguts per a vianants i en aquells espais on l’ús previst ho
permeti. Caldrà tenir especial cura de no emprar aquests paviments en les zones on es
puguin produir lixiviats i/o vessaments.

Finalment, s’aconsella l’elaboració d’un estudi d’integració paisatgística de les instal·lacions
(previ a l’execució de les obres) que prevegi les conseqüències sobre el paisatge de l’execució de
la proposta i que exposi els criteris que cal adoptar per a una òptima integració en l’entorn.

AVALUACIÓ AMBIENTAL DE L’ACTUACIÓ
Identificació dels impactes previsibles

Caracterització dels impactes previsibles

ATMÓSFERA
Afectació a la qualitat de l’aire: emissions d’olors.
Aquest impacte s’aplicaria en el cas d’instal·lacions obertes.

Negatiu

Directe

Curt
termini

Per
man
ent

ATMÓSFERA
Increment del transport rodat de camions: emissions de gasos GEH i pols.
En aquest cas caldrà avaluar l’estalvi en l’emissió de CO2 que suposa la
gestió de la fracció orgànica i els llots.

Negatiu

Directe

Curt
termini

Per
man
ent

ATMÓSFERA
Augment de la contaminació acústica (soroll).

Negatiu

Directe

Curt
termini

Per
man
ent

ENERGIA
Augment del consum energètic degut a la implantació de noves
instal·lacions mecàniques.
Caldrà avaluar si existeix estalvi energètic per l’aprofitament del biogàs.

Negatiu

Directe

Curt
termini

Per
man
ent

SÒLS
Augment del risc de contaminació del sòl a causa dels lixiviats generats.
Aquest impacte s’aplicaria en el cas que no hi hagi control de lixiviats a la
instal·lació.

Negatiu

Directe

Mig termini

Per
man
ent
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CICLE DE L’AIGUA
Augment del risc de contaminació de les aigües subterrànies per lixiviats. La
vulnerabilitat de l’aqüífer és moderada.
Aquest impacte s’aplicaria en el cas que no hi hagi control de lixiviats a la
instal·lació.

Negatiu

Directe

Curt
termini

Per
man
ent

CICLE DE L’AIGUA
Increment en el consum d’aigua derivat del tractament biològic de la fracció
orgànica.

Negatiu

Indirecte

Mig termini

Per
man
ent

RISCOS
Afectació del risc de vessaments en el transport de materials contaminants
(sobretot llots) per carretera donat el nou trànsit que previsiblement
circularà.

Negatiu

Indirecte

Curt
termini

Tem
poral

RISCOS
Increment del risc d’incendi sobre els hàbitats adjacents per l’acumulació de
restes vegetals

Negatiu

Indirecte

Curt
termini

Per
man
ent

PAISATGE
Intrusió visual per l’aparició de noves formes dominants discordants amb el
mosaic preexistent. L’àmbit se situa en una zona de fragilitat paisatgística
alta.

Negatiu

Directe

Curt
termini

Per
man
ent

BIODIVERSITAT I ESPÈCIES
Afectació sobre els hàbitats i les espècies d’interès comunitari properes a la
instal·lació prevista

Negatiu

Indirecte

Mig termini

Per
man
ent

IMPACTES EN FASE D’OBRES
Emissió de pols, partícules i gasos de combustió, increment dels nivells
sonors durant jornada laboral, intercepció física del flux i la dinàmica fluvial,
contaminació per vessaments incontrolats o escorrentiu, gènesi de terres
d’excavació, pertorbacions a la fauna d’espais circumdants, increment del
risc d’incendi,...

Negatiu

Directe

Curt
termini

Tem
poral

Resum dels
vectors
ambientals
receptors
d’impacte

Mesures de
protecció
ambiental

Espais naturals
protegits

Hàbitats naturals

Fauna i flora

Connectivitat
ecològica

Pais
atge

Morfologia i
edafologia

Hidrologia

Qualitat de l’aire

Soroll

Risc
os

ATMÓSFERA
Fase d’obres:
1- El cap de l’obra serà el responsable de la vigència dels certificats de la maquinària d’obra,
per garantir que no s’excedeixen els valors límit d’emissions de gasos.
2- Garantir que el transport de terres i àrids es realitza en camions amb lona.
Fase d’execució de l’activitat
3- Disposar d’un control automatitzat dels paràmetres responsables del desenvolupament
òptim del procés de compostatge (temperatura, humitat i concentració d'oxigen).
4- Dur a terme les operacions de fermentació intensiva i maduració, així com les
d’emmagatzematge en recinte tancat, per tal de possibilitar la captació de gasos i la
reducció de la generació d’olors.
5- Incorporar un sistema de captació i tractament de gasos (rentador de gasos “scrubber” i
biofiltres).
6- la Caldrà realitzar, en l’estudi d’impacte ambiental perceptiu a l’autorització de l’activitat,
d’un estudi d’olors que determini els nivells màxims admesos, el flux de l’aire i les zones
més afectades, i que disposi mesures de minimització de la contaminació odorífera.
7- Dur a terme controls periòdics de d’olors mitjançant anàlisis a les immediacions de les
instal·lacions i a les zones urbanes properes, amb una periodicitat de 2-3 anys o en major
freqüència en el cas de denúncies per part de la població afectada.
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8-

En el cas de transport de llots humits a la instal·lació de compostatge, caldrà preveure que
els mitjans de transport utilitzats siguin estancs i estiguin tapats hermèticament per evitar
la dispersió de males olors durant el seu transport.

Caldrà realitzar, en l’estudi d’impacte ambiental perceptiu a l’autorització de l’activitat, un
estudi acústic i lumínic de les jnstal·lacions i els seus processos que determinin l’adopció
de les mesures necessàries per minimitzar la contaminació lumínica i de renou que pot
causar pertorbacions a la fauna. Es recomana mantenir els valors límit d'immissió de renou
per davall dels 60 dB(A).
10- Dur a terme controls periòdics de soroll ambiental, sobretot a fora les instal·lacions, durant
tota la fase de funcionament d’aquesta per assegurar el compliment de la legislació vigent
en aquesta matèria. En cas que es produeixi una desviació dels nivells d’immissió
màxims,caldrà adoptar les mesures necessàries per a l’atenuació del soroll.
11- Pavimentar els vials exteriors de trànsit rodat per reduir les emissions de pols.
9-

SÒLS
Fase d’obres:
12- Minimitzar els moviments de terres. És necessari triar emplaçaments d’extensió suficient
i de topografia planera per tal de minimitzar els moviments de terres necessaris. Una
adaptació topogràfica acurada suposa, normalment, moure el mínim volum de terres i
minimitza els costos ambientals i l’impacte paisatgístic.
13- Els combustibles s’hauran d’emmagatzemar en zones específiques controlades, seguint
les mesures de seguretat necessàries per a cada cas, essent tractats segons la legislació
específica. En cas d’emprar tancs d’emmagatzematge temporal del combustible a la zona
on es desenvoluparan els treballs durant les obres, s’haurà de construir o instal·lar una
cubeta estanca per a la retenció de possibles vessaments acord amb la legislació vigent.
14- En cas que es produïssin vessaments accidentals de combustibles, caldrà procedir
immediatament a la seva recollida.
15- No es permetrà cap operació de manteniment de la maquinària a la zona de l’obra ja que
constitueix un risc per al medi ambient. S’hauran de gestionar els residus acord amb la
normativa vigent, amb especial atenció als residus perillosos que s’hauran d’entregar als
gestors autoritzats (olis de motors, vàlvules, filtres, etc.).
Fase d’execució de l’activitat
16- Establir uns criteris de qualitat del compost. Minimitzar els impactes indirectes que es
podrien produir per contaminació dels sòl a l’emprar el compost.
17- Caldrà pavimentar les diferents àrees de la instal·lació (platges, fermentació intensiva,
maduració, emmagatzematge del compost, etc.).
18- Durant el desenvolupament tant de les obres com de l’activitat, s’hauran de prendre les
mesures d’impermeabilització del sòl adequades.
CICLE DE L’AIGUA
Fase d’obres:
19- Els treballs de desbrossada i moviments de terres es realitzaran, en la mesura del possible,
fora de les èpoques de pluja abundant, per tal d’impedir que l’erosió de l’aigua s’emporti els
materials cap a les aigües superficials.
20- Caldrà preveure, en l’EIA o en el projecte per a l'obtenció de la llicència per a la nova PC,
l’aplicació d’una bateria de mesures estrictes per evitar les possibles afectacions de la nova
planta sobre les aigües superficials i subterrànies. Entre d’altres, caldrà incloure les que es
disposen a continuació.
21- S’haurà d’impermeabilitzar la superfície de la planta i realitzar totes les operacions de
compostatge sota cobert.
22- Preveure una recollida i gestió adequada i separada dels lixiviats i dels diferents tipus de
pluvials, construint pendents adequades, basses o dipòsits per a la seva recollida.
23- Preveure un sobredimensionament dels dipòsits de pluvials per confinar-los en condicions
meteorològiques d'elevada precipitació horària i diària, tenint en compte la major
freqüència prevista de pluges intenses i fenòmens tempestuosos derivats del canvi
climàtic.
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24Fase d’execució de l’activitat
25- Tant en el punt de recollida dels residus com en els dipòsits d’emmagatzematge, es
disposarà de mesures de prevenció de fugues i vessaments, així com dels mitjans
(teulades, contenidors tancats, etc.) que impedeixin l’entrada de l’aigua als dipòsits
d’emmagatzematge evitant la generació de lixiviats.
26- Caldrà disposar d’un sistema de recollida dels lixiviats que es generin en tot el procés, així
com de les aigües de drenatge superficials, pluvials o d’escorrentia, per a la seva posterior
depuració i/o reutilització, que s’haurà d’efectuar en una planta depuradora o EDAR externa.
Així s’evita la contaminació de les aigües subterrànies i superficials properes a l’àmbit.
27- S’haurà de disposar d’emplaçaments confinats per als residus emmagatzemats, per evitar
l’entrada d’aigües pluvials que puguin generar aigües brutes que puguin contaminar
l’aqüífer o els torrents.
28- És recomanable disposar de sistemes de depuració de les aigües sanitàries i procedir a la
seva posterior reutilització, quan sigui possible.
29- També es recomana la instal·lació de sistemes de recollida de les aigües pluvials, si s’escau,
sobre el sostre dels edificis i conduir aquestes aigües cap a un dipòsit d’emmagatzematge
de les aigües depurades per a la seva posterior reutilització.
30- S’haurà de sol·licitar autorització a l’administració competent per a l’abocament de les
aigües residuals a la llera pública. S’haurà d’assegurar el compliment dels límits dels
paràmetres d’abocament exigits per la legislació vigent.
31- Les aigües sanitàries generades s’hauran de gestionar adequadament. En cas que
s’aboquin a la xarxa de sanejament, se sol·licitaran els permisos corresponents i es
complirà amb els límits dels paràmetres d’abocament que s’imposin.
32- L’emmagatzematge temporal d’escòries previ al seu transport al destí, es realitzarà sobre
solera de formigó. En el cas que es generin aigües de lixiviats, s’hauran de gestionar dins la
mateixa instal·lació.
33- Caldrà dur a terme un control periòdic (periodicitat trimestral) de la qualitat de l’aigua de
l’aqüífer, per garantir que no existeixen fugues de lixiviats i que no es contaminen les aigües
subterrànies.
34- En general, es recomana incloure en el projecte de construcció de les instal·lacions d’un pla
de gestió de les aigües que faci referència a maximitzar la reutilització de les aigües
depurades minimitzant els abocaments i el consum d’aigua de la xarxa.
ENERGIA
35- Sempre que sigui possible, caldrà promoure la instal·lació de mètodes de reducció del
consum energètic, ja sigui en la il·luminació o en els processos de l’activitat.
36- Es recomana implantar un sistema de plaques solars per a la producció d’aigua calenta
sanitària.

37- Tenint en compte la producció de biogàs que genera el procés de compostatge de FORM, cal

estudiar la possibilitat d’instal·lar sistemes de cogeneració que permetin la producció
d’energia per a autoconsum.
38- Els Plans executius que desenvolupis les previsions d’aquest Pla hauran de tenir en compte
les millors tècniques disponibles (MTD) per al sector dels residus publicades en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Europea l’agost de 2018, i vetllaran perquè els nous projectes
constructius tinguin la màxima eficiència energètica possible, contemplant la introducció
d’energies renovables en el sistema.
VEGETACIÓ I ZONES VERDES
Caldrà analitzar l’entorn de la instal·lació per seleccionar les espècies pròpies de l’indret si s’han
de dur a terme plantacions i vetllar per afavorir la connectivitat ecològica en aquest punt
establint, quan sigui possible, zones arbrades que suavitzin l’impacte de les instal·lacions.
39- Concebre els espais verds com a elements vertebradors. Des de l’inici del projecte, els
espais verds s’han de pensar de manera integral, és a dir, formant part d’un sistema que
inclou la xarxa viària i la resta d’elements de l’espai on s’ubicarà la infraestructura.
40- Cal garantir, en les operacions de restauració, l’ús de llavors d’espècies autòctones,
prohibint en qualsevol cas la plantació amb espècies al·lòctones o de caràcter bioinvasor. A
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més, l’ús de vegetació autòctona pròpia del lloc té efectes positius sobre la integració
paisatgística de les instal·lacions.
41- Preveure un pla de gestió i manteniment. Aquest és un aspecte essencial però alhora
condicionat a la tipologia i extensió de les zones verdes a desenvolupar. Cal tenir present
que un manteniment insuficient comporta un deteriorament molt ràpid dels espais verds.
Des del punt de vista del projecte, cal avaluar les exigències del manteniment a l’hora
d’escollir les espècies, els materials i el disseny formal. Des del punt de vista de la gestió,
cal preveure mecanismes de manteniment des del començament mateix de la urbanització
i promoure la continuïtat de les activitats de manteniment.
42- Les instal·lacions hauran de disposar de mesures suficients per a la prevenció dels incendis
forestals, sobretot a les zones d’acumulació de material vegetal sec i amb maquinària. En
aquest sentit caldrà preveure, en l’EIA o en el projecte per a l'obtenció de la llicència per a la
nova PC, l’aplicació d’una bateria de mesures estrictes per minimitzar l’increment del risc
d’incendi que els nous equipaments puguin generar sobre els hàbitats terrestres situats al
seu voltant.
BIODIVERSITAT I ESPÈCIES
43- Caldrà preveure, en l’estudi d’impacte ambiental (EIA) o en el projecte per a l'obtenció de la
llicència per a la nova PC, la implementació de mesures per evitar qualsevol afectació sobre
la fauna i els hàbitats propers a la zona. Entre altres:
a. Preveure mesures per reduir el risc d’atropellament de la fauna terrestre, tals
com plantar vegetació específica que dificulti el desplaqament dels animals cap
a la carretera i cap a la instal·lació, i a la vegada disminuir el port de la vegetació
a aquelles bandes vegetades més allunyades de la carretera per tal d'afavorir i
canalitzar el seu desplaqament de forma preferent; disminuir la velocitat dels
vehicles a la zona, construir passos especials per amfibis i rèptils, o dur a terme
translocacions d'exemplars juvenils en dispersió.
b. Preveure i implementar mesures per reduir els ofegaments a les basses
(plataformes) i per evitar l'accés de la fauna a les basses de lixiviats
c. Preveure i implementar mesures per evitar els casos de mortalitat deguda a
l'aplicació de biocides.
d. Preveure i implementar mesures per prevenir la electrocució o la col·lisió de la
fauna en tancaments, possibles línies elèctriques o altres instal·lacions lineals,
en cas que s'hagin d’instal·lar.
e. Per comprovar l’efectivitat de les mesures que es proposin, l’EIA haurà d’establir
en el seu pla de vigilància ambiental, un seguiment dels atropellaments i de les
poblacions de tortuga mora (Testudo graeca), tenint en compte la seva
fenologia i període reproductor, per reduir al mínim les afectacions sobre
aquesta espècie d’interès comunitari.
f.

Valoració
final de
l’actuació

En els tancaments perimetrals de la instal·lació, caldrà prohibir l’ús de filferro
de pues ja que és un element que pot incrementar la mortalitat de
determinades aus, com el milà reial o l’àguila calçada, ja sigui per col·lisió o
perquè hi poden quedar atrapades. Caldrà cercar mesures alternatives per
evitar la dispersió de residus fora del recinte que no perjudiquin la fauna.

Compatible

Moderat

Sever

Crític
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9

ESTUDI ECONÒMIC FINANCER

L’estudi econòmic i financer del Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de Mallorca
s’ha elaborat considerant la totalitat d’aspectes que poden influir en la seva definició per
tal d’obtenir un pressupost aproximat a la realitat.
Un dels aspectes a considerar en aquest estudi es la condició de previsió de les dades
presentades i per tant, les possibles modificacions en les actuacions i pressupost
derivades de factors externs al Pla. Per aquest motiu, les actuacions contemplades hauran
de presentar un grau de flexibilitat per adaptar-se a l’evolució econòmica i ambiental
futura.
El gran nivell de detall dels aspectes tècnics de les instal·lacions als darrers plans sectorials
ha esdevingut, en ocasions, un problema en tant tecnologies que podien parèixer les més
adequades en el moment de redacció dels anomenats plans, amb el transcurs del temps,
han estat superades per l’aparició de millors tècniques disponibles, sense que el pla
presentés el grau necessari de flexibilitat per tal 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.
El següent apartat presenta una estimació de les necessitats pressupostàries per a
l’execució de les diferents línies d’actuació del PDSRNPM.
Aquest capítol inclou un estudi per complir amb els objectius següents:
- Definició de les inversions
- Definició del cost genèric de gestió
- Vies de finançament previstes

9.1 CONSIDERACIONS GENERALS
El valor descrit és orientatiu i aproximatiu, d'acord amb el que estableix la doctrina i la
jurisprudència, ja que el pressupost final pot variar en funció de les solucions
tecnològicament seleccionades, en la variació de preus de mercat i en base a les
casuístiques pròpies d'un projecte de construcció d'instal·lacions.
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.
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Respecte els ítems incorporats anotar que:
-

s’ha tingut en compte el cost de la zona recreativa, la qual està contemplada en
el anterior PDS però no es va executar

-

no s'ha tingut en compte la inversió en obres de millora de mobilitat (ja que caldrà
prèviament disposar de l'avantprojecte corresponent).

Pel que fa als costos d'explotació de la instal·lació aquests dependran de la posada en
marxa de les instal·lacions finalment escollides d'acord amb el criteri de millor tecnologia
disponible.

9.2 INVERSIONS PER TIPOLOGIES D’INSTAL·LACIÓ
A continuació s’exposen les inversions agrupades per tipologia d’instal·lació.

9.2.1

CARACTERÍSTIQUES INVERSIONS PLANTES DE TRANSFERÈNCIA

Les inversions de les plantes de transferència responen a les necessitats d’adaptació de
les instal·lacions. Tal i com es recull en la diagnosis totes les Estacions de Transferència
(en menor grau Calvià) requereixen intervencions de diferent abast i urgència. En tots els
casos, l’origen de les disfuncions ve determinat per l’edat de les instal·lacions i per
l’increment de sol·licitació que ha suposat la introducció de les recollides selectives necessitat d’operar amb 4 fraccions en lloc de 1Les inversions vinculades a l'adequació d'aquestes infraestructures es troba reflectit en el
següent quadre:

INSTAL·LACIÓ

DESCRIPCIÓ INVERSIONS PREVISTES

INVERSIÓ
(MILLONS €)

Estacions de transferència
EETT (ET1 Ponent -Calvià)

EXECUCIÓ MATERIAL OBRA CIVIL

0,23

MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS

0,32

COSTOS GENERALS

0,09

ENGINYERIA, DIRECCIÓ D’OBRA, SEGURETAT
I SALUT

0,06

TOTAL

0,70

EXECUCIÓ MATERIAL OBRA CIVIL

1,01

MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS

1,33

COSTOS GENERALS

0,37

Estacions de transferència
EETT (ET2 Nord - Alcúdia)
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INSTAL·LACIÓ

Estacions de transferència
EETT (ET 3 Centre Binissalem)

Estacions de transferència
EETT (ET 4 Sud - Campos)

Estacions de transferència
EETT (ET5 Llevant - Manacor)

9.2.2

DESCRIPCIÓ INVERSIONS PREVISTES

INVERSIÓ
(MILLONS €)

ENGINYERIA, DIRECCIÓ D’OBRA, SEGURETAT
I SALUT

0,26

TOTAL

2,97

EXECUCIÓ MATERIAL OBRA CIVIL

0,42

MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS

0,59

COSTOS GENERALS

0,16

ENGINYERIA, DIRECCIÓ D’OBRA, SEGURETAT
I SALUT

0,11

TOTAL

1,28

EXECUCIÓ MATERIAL OBRA CIVIL

0,53

MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS

0,58

COSTOS GENERALS

0,19

ENGINYERIA, DIRECCIÓ D’OBRA, SEGURETAT
I SALUT

0,12

TOTAL

1,42

EXECUCIÓ MATERIAL OBRA CIVIL

0,84

MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS

0,72

COSTOS GENERALS

0,25

ENGINYERIA, DIRECCIÓ D’OBRA, SEGURETAT
I SALUT

0,16

TOTAL

1,97

CARACTERÍSTIQUES INVERSIONS PLANTES DE COMPOSTATGE FORM

Les inversions de les plantes de compostatge responen al increment de tones d’orgànica
recollides selectivament previstes. En aquest sentit les inversions aniran vinculades amb
l’assoliment d’objectius i el grau d’implantació de la recollida selectiva orgànica en els
diferents municipis de l’illa.
El requeriment d’inversions per aquesta tipologia d’instal·lacions es troba estretament
relacionat amb la mida i capacitat de la instal·lació (es pot consultar les característiques
de capacitat de cada instal·lació en l’apartat Descripció d’Infraestructures).
En la taula següent es recull els conceptes d’inversió per instal·lació prevista:
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INSTAL·LACIÓ

DESCRIPCIÓ INVERSIONS PREVISTES

INVERSIÓ
(MILLONS €)

Compostatge FORM Son
Reus

EXECUCIÓ MATERIAL OBRA CIVIL

4,76

MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS

6,41

COSTOS GENERALS

2,12

ENGINYERIA, DIRECCIÓ D’OBRA, SEGURETAT
I SALUT

2,96

TOTAL

16,25

EXECUCIÓ MATERIAL OBRA CIVIL

3,65

MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS

4,92

COSTOS GENERALS

1,63

ENGINYERIA, DIRECCIÓ D’OBRA, SEGURETAT
I SALUT

2,26

TOTAL

12,46

EXECUCIÓ MATERIAL OBRA CIVIL

6,13

MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS

8,26

COSTOS GENERALS

2,73

ENGINYERIA, DIRECCIÓ D’OBRA, SEGURETAT
I SALUT

3,81

TOTAL

20,93

EXECUCIÓ MATERIAL OBRA CIVIL

5,25

MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS

7,08

COSTOS GENERALS

2,34

ENGINYERIA, DIRECCIÓ D’OBRA, SEGURETAT
I SALUT

3,27

TOTAL

17,94

EXECUCIÓ MATERIAL OBRA CIVIL

3,50

MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS

4,72

COSTOS GENERALS

1,56

ENGINYERIA, DIRECCIÓ D’OBRA, SEGURETAT
I SALUT

2,18

TOTAL

11,96

Compostatge FORM Calvià

Compostatge FORM
Llucmajor

Compostatge FORM Santa
Margalida

Compostatge FORM Felanitx

208

Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos de l'Illa de
Mallorca (PDSRNPM)

9.2.3

CARACTERÍSTIQUES INVERSIONS PLANTES DE COMPOSTATGE LLOTS

Les inversions de les plantes de compostatge per a llots responen a la manca de capacitat
de tractament en instal·lacions adequades detectada en la diagnosis.
El requeriment d’inversions per aquesta tipologia d’instal·lacions es troba estretament
relacionat amb la mida i capacitat de la instal·lació (es pot consultar les característiques
de capacitat de cada instal·lació en l’apartat Descripció d’Infraestructures).
En la taula següent es recull els conceptes d’inversió per instal·lació prevista:

INSTAL·LACIÓ

DESCRIPCIÓ INVERSIONS PREVISTES

INVERSIÓ
(MILLONS €)

Compostatge LLOTS Santa
Margalida

EXECUCIÓ MATERIAL OBRA CIVIL

3,84

MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS

3,01

COSTOS GENERALS

1,30

ENGINYERIA, DIRECCIÓ D’OBRA, SEGURETAT
I SALUT

1,82

TOTAL

9,97

EXECUCIÓ MATERIAL OBRA CIVIL

4,60

MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS

3,62

COSTOS GENERALS

1,56

ENGINYERIA, DIRECCIÓ D’OBRA, SEGURETAT
I SALUT

2,18

TOTAL

11,96

Compostatge LLOTS Felanitx

9.2.4

CARACTERÍSTIQUES INVERSIÓ PLANTA DE METANITZACIÓ

EL PDSRNPM inclou el desenvolupament de la tercera fase de la planta de metanització
per tal de donar cobertura a l’increment de tractament de la FORM.
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A continuació es recull la inversió associada a la darrera fase d’execució de la planta de
metanització de Son Reus amb la posada en funcionament del tercer digestor.
Tal i com es reflexa en la taula les inversions, al ser una planta ja existent i predissenyada
amb la possibilitat d’incorporar un tercer digestor, el cost principal recau sobre el capítol
de maquinària i instal·lacions.
INSTAL·LACIÓ

DESCRIPCIÓ INVERSIONS PREVISTES

INVERSIÓ
(MILLONS €)

Planta de metanització F3

EXECUCIÓ MATERIAL OBRA CIVIL

0,41

MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS

5,63

COSTOS GENERALS

0,24

ENGINYERIA, DIRECCIÓ D’OBRA, SEGURETAT
I SALUT

0,34

TOTAL

6,62

9.2.5

CARACTERÍSTIQUES INVERSIONS ALTRES INSTAL·LACIONS

El PDSRNPM de residus incorpora una tremuja per a la canalització dels llots als forns de
la planta de valorització energètica.
Per aquesta instal·lació l’estructura i la inversió prevista és la següent:
INSTAL·LACIÓ

DESCRIPCIÓ INVERSIONS PREVISTES

INVERSIÓ
(MILLONS €)

Tremuja llots

EXECUCIÓ MATERIAL OBRA CIVIL

0,46

MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS

2,46

COSTOS GENERALS

0,55

ENGINYERIA, DIRECCIÓ D’OBRA, SEGURETAT
I SALUT

0,79

TOTAL

4,26

Per altra banda tenint en compte els objectius descrits en el PDSRNPM es podria requerir
una capacitat major de tractament d’envasos lleugers. En aquest sentit aquesta inversió
anirà associada al model de gestió d’aquesta fracció (es contempla la possibilitat
d’implantar un SDDR) i a l’evolució de l’ús del plàstic com a material.
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Per tant es realitza una reserva d'espai i una partida econòmica per una instal·lació nova
de triatge d'envasos lleugers o materials reciclables (l’execució de la qual dependrà dels
factors esmentats).
La inversió prevista té en compte un grau alt de processos de selecció mecànica i així es
reflecteix en la distribució de les partides:
INSTAL·LACIÓ

DESCRIPCIÓ INVERSIONS PREVISTES

INVERSIÓ
(MILLONS €)

Planta selecció d’envasos/
reciclables

EXECUCIÓ MATERIAL OBRA CIVIL

5,73

MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS

9,35

COSTOS GENERALS

2,86

ENGINYERIA, DIRECCIÓ D’OBRA, SEGURETAT
I SALUT

3,99

TOTAL

21,93

9.2.6

CARACTERÍSTIQUES INVERSIONS ELEMENTS COMPLEMENTARIS

A continuació es mostra l’import aproximat de dues partides complementàries a les
instal·lacions previstes en el PDSRNPM.
Per una banda el desenvolupament de les zones verdes definides al voltant de les
instal·lacions (tal i com es mostra en els plànols de l’Annex V).
El pressupost d’aquesta partida inclou material i mà d’obra i s’ha tingut en compte un
preu unitari ( €/m) i la superfície de terreny afectada.
El PDSRNPM també recull la inversió vinculada a la creació d’una zona d’esbarjo (ja
recollida en l’anterior PDS com a mesura però no executada). Per al càlcul de la inversió
s’ha tingut en compte la compra i instal·lació dels elements de joc i lleure i l’adequació de
l’espai.
DESCRIPCIÓ INVERSIONS PREVISTES

INVERSIÓ
(MILLONS €)

IMPLANTACIÓ ZONES VERDES

0,5

ZONA D’ESBARJO

0,1

211

Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos de l'Illa de
Mallorca (PDSRNPM)

9.2.7

TAULA RESUM DE LES INVERSIONS DEL PLA

TIPOLOGIA D'INFRAESTRUCTURA

INSTAL·LACIÓ

Estacions de transferència

Estacions de transferència EETT
(ET1 Ponent -Calvià)

0,7

Estacions de transferència EETT
(ET2 Nord - Alcúdia)

2,97

Estacions de transferència EETT (ET
3 Centre - Binissalem)

1,28

Estacions de transferència EETT (ET
4 Sud - Campos)

1,42

Estacions de transferència EETT
(ET5 Llevant - Manacor)

1,97

Compostatge FORM Son Reus

16,25

Compostatge FORM Calvià

12,46

Compostatge FORM Llucmajor

20,93

Plantes de compostatge per a
FORM

Compostatge FORM Santa
Margalida-F0
Compostatge FORM Felanitx
Plantes de compostatge per a llots

Compostatge LLOTS Santa
Margalida
Compostatge LLOTS Felanitx

INVERSIÓ
(MILLONS €)

17,94
11,96
9,97
11,96

Planta de metanització

Planta de metanització F3 (digestor
per llots i per FORM)

Element auxiliar planta de
valorització energètica
Instal·lació de triatge o selecció

Tremuja Llots
Planta selecció
d’envasos/reciclables

21,93

Zona d’esbarjo

Zona d’esbarjo

0,1

Implantació zones verdes

Implantació zones verdes

0,5

Expropiació de terrenys

Expropiació Sta. Margalida

0,03

Expropiació Llucmajor

0,22

TOTAL

143,47

6,62
4,26

No totes les inversions es projecten en un mateix any, sinó que estan repartides en
diferents anys tal i com es pot observar en el punt Distribució de les inversions.
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La distribució de les inversions s’ha realitzat en primer lloc en base a les necessitats de
tractament de les diferents fraccions (recollits en els punts febles de la diagnosis i en base
als objectius de recollida selectiva) i, com a criteri complementari la distribució del pes
de les inversions al llarg del temps.
Cal tenir en compte que aquesta distribució d’inversions al llarg del temps pot patir
modificacions en base a les necessitats de tractament per tipologia de fracció i territori ja
sigui a nivell d’ordre d’inversió com la no execució d’alguna partida prevista.
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9.2.8

DISTRIBUCIÓ DE LES INVERSIONS
t any -1

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

TOTAL

Adequació ET's
Campos

1,42

Alcúdia

2,97

Manacor

1,97

Binissalem

1,28

Calvià
3er
Digestor
(FORM)

Marratxí

Tremuja LLOTS
Compostatge
Reus

FORM

Son

0,7
32.000

6,62

31.000

2,48

16.300

Planta Selecció EL

22.000

Compostatge FORM Calvià

12.500

Compostatge
Llucmajor
Compostatge
Margalida
Compostatge
Margalida

FORM
FORM-Santa
LLOTS-Santa

1,78
16,25
21,93
12,46

21.000

20,93

18.000

17,94

10.000

9,97
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Compostatge FORM-Felanitx 12.000

11,96

Compostatge LLOTS-Felanitx 12.000

11,96

Zona d’esbarjo

0,05

Implantació zones verdes

0,1

Expropiacions

0,25
TOTAL
I0

49,79

0,05
0,1

0,1

0,1

0,1

13,04

14,58

3,16

12,06

22,63

16,25

0,00

11,96

0,00

143,47
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9.3 VIES DE FINANÇAMENT
El desenvolupament del Pla serà possible a partir del finançament per les següents vies:
a) Les tarifes de tractament aprovades pel Consell Insular de Mallorca.
b) La venta de productes i sub-productes resultat del tractament de residus.
c) Els Sistemes Integrats de Gestió previstos a la Llei 11/1997, de 24 d’abril,
d’envasos i residus d’envasos que estiguin autoritzats a les Illes Balears mitjançant
les aportacions econòmiques contemplades en els corresponents convenis de
col·laboració signats amb el Consell Insular de Mallorca.
d) Subvencions o aportacions d’altres Administracions Públiques.
e) Altres aportacions del Consell Insular de Mallorca.
f) Inversions privades.
En quant als sistemes integrats de gestió:
La gestió dels residus d’envasos, vidre, paper, pneumàtics fora d’ús i alguns dels residus
voluminosos es durà a terme amb el suport financer dels sistemes integrats de gestió de
residus (Ecoembes, Ecovidrio, Ecolec, Ecotic, Signus...) actualment autoritzats a les Illes
Balears.
Els sistemes integrats de gestió són entitats constituïdes pels productors de determinats
productes que generen residus, i que en aplicació del principi general «qui contamina,
paga» s’han de fer càrrec del cost de la gestió dels residus generats resultants de
comercialització dels seus productes.
Cadascun dels sistemes integrats subscriuen convenis de col·laboració amb el Govern de
les Illes Balears i amb el Consell Insular de Mallorca, en els quals figuren les prestacions
Cadascun dels sistemes integrats subscriuen convenis de col·laboració amb el Govern de
les Illes Balears i amb el Consell Insular de Mallorca, en els quals figuren les prestacions
econòmiques dels productors per al tractament diferenciat dels residus.
En quant a subvencions o aportacions d’altres Administracions Públiques:
També es preveu la possibilitat de rebre subvencions o aportacions d’altres
Administracions Públiques (ens referim a aportacions de l’Estat, de la Comunitat
Autònoma o de la Comissió Europea).
En quant a altres aportacions del Consell Insular de Mallorca:
En aquesta línia es trobaria l’aportació derivada del pressupost del Consell Insular de
Mallorca destinada al desenvolupament del PDSRNPM.
En quant a inversions privades:
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El PDSRNPM preveu que en l’AGIR de la zona 1 (Àrea de gestió integrada de residus) s’hi
puguin implantar empreses que, de forma privada i en règim de lliure concurrència,
gestionin residus que no correspongui gestionar al Consell Insular de Mallorca amb
caràcter de servei públic obligatori i insularitzat.
En quant a les tarifes de tractament i a la venta de productes i sub-productes resultat del
tractament de residus:
El model de finançament, que deriva de normatives de rang superior en l’àmbit de la UE i
estatal on es preveu que «el posseïdor de residus estarà obligat a sufragar les despeses
de gestió corresponents», també segons l’aplicació del principi europeu de qui contamina,
paga, preveu, sobretot, el finançament mitjançant l’aprovació i recaptament de tarifes de
tractament de residus.
L’aplicació d’aquest principi europeu ha de fer que el sistema es dirigeixi cap a l’aplicació
d’un cànon (taxa) per a l’ús de les infraestructures. Els usuaris han de contribuir a sufragar
les despeses de funcionament, manteniment i substitució de les infraestructures.
Les taxes s’han de basar en el consum real de recursos, que han de cobrir els costs de
manteniment, de gestió i de l’amortització.
Sigui perquè el Consell Insular de Mallorca opti per licitar, executar els projectes i assumirne el finançament o sigui perquè s’opti pel model actual segons el qual la concessionària
executa les obres, les finança i explota les instal·lacions, en tot cas s’ha de preveure que
el finançament, a falta d’altres vies, vagi a càrrec de tarifa.
Per aquest motiu s’incorpora en el següent apartat la projecció de les inversions previstes
en el present pla.

9.4 INFLUÈNCIA DE LES NOVES INVERSIONS EN ELS COSTOS DE GESTIÓ
DE RESIDUS URBANS
Tenint en compte les complexes fórmules per al càlcul de la tarifa, la forma més adequada
de cara a fer projeccions a futur de la mateixa és considerar que els paràmetres que la
componen no sofriran variacions considerables en el transcurs del temps. D’aquesta
manera, paràmetres com són el número total de tones tractades al sistema o els
paràmetres per al càlcul del finançament de la inversió es poden mantenir inalterades de
cara a aquesta projecció. Ara bé, una dada certa que sí que es té constància que anirà
variant en el transcurs del període de vigència del present PDS és el cost de la inversió que
anirà augmentant a mesura que entrin en funcionament les plantes aquí planificades. És
cert que, d’acord amb l’exposat abans, existeixen diverses formes de finançament
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d’aquestes instal·lacions, ara bé, el cas més desfavorable de cara al càlcul de tarifes seria
el supòsit de que el 100% de totes les noves inversions fossin repercutides a la tarifa.
Pel que fa a l’adquisició de nous terrenys, d’acord amb el criteri vigent en matèria
d’expropiacions, es marca un preu orientatiu de 0,3 €/m2 (terrenys improductius ) i uns
preus concrets de 0,41€/m2 per a la finca de Santa Margalida (terreny improductiu) i de
7,23€/m2 per a la finca de Llucmajor.
A la següent taula de noves inversions realitzades amb el suport del Consell es pot
comprovar la repercussió que tindran sobre els costos de gestió dels residus sòlids urbans.
Aquest càlcul internalitza els paràmetres tinguts en compte per a l'aprovació de la tarifa
de l'any 2017 (127 €/tona).
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Any

2020

Instal·lació

Responsable

defi

Font de
finançament

Tremuja de Llots
3er Digestor Marratxí
Adequació ET Campos
Expropiació terrenys
Sta. Margalida

CIM
CIM
CIM

Concessionària
Concessionària
Concessionària
CIM (1) /
Concessionària (2)

Tarifa
Tarifa
Tarifa
(1)
Pressupost /
(2)
Tarifa

CIM

Compostatge FORM
Sta. Margalida

CIM

CIM (1) /
Concessionària (2)

Expropiació terrenys
Llucmajor

CIM

CIM (1) /
Concessionària (2)

Compostatge FORM
Llucmajor

CIM

CIM (1) /
Concessionària (2)

Mesures
paisatgístiques i
compensatòries

CIM

CIM (1) /
Concessionària (2)

(1)

Pressupost /
subvencions /
(2)
Tarifa
(1)

(1)
(2)

Pressupost /
Tarifa

(1)

Pressupost /
subvencions /
(2)
Tarifa
(1)

(1)
(2)

Pressupost /
Tarifa

Acreditació

Cost de tractament
(€/tona) havent
incorporat les noves
instal·lacions
0,2581
0,6888
0,1442

Existència de crèdit o
capacitat d’endeutament.
Existència de crèdit o
capacitat d’endeutament /
Es possible una aportació
per part del paquet
d’economia circular de la
Comissió Europea o altres
institucions.
Existència de crèdit o
capacitat d’endeutament.
Existència de crèdit o
capacitat d’endeutament /
Es possible una aportació
per part del paquet
d’economia circular de la
Comissió Europea o altres
institucions.

0,0031

1,8666

0,0219

2,1777

0,0624
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Tarifa any 2020 amb les noves inversions
Adequació ET Alcúdia
2021 Compostatge Llots Sta.
Margalida

CIM
CIM

Concessionària
CIM (1) /
Concessionària (2)

Tarifa
(1)
Pressupost /
(2)
Tarifa

0,3145
1,0558

Tarifa any 2021 amb les noves inversions
Adequació ET Manacor

2022 Compostatge FORM
Calvià

CIM

CIM

Concessionària

CIM (1) /
Concessionària (2)

Tarifa

(1)

Pressupost /
subvencions /
(2)
Tarifa
(1)

Existència de crèdit o
capacitat d’endeutament /
Es possible una aportació
per part del paquet
d’economia circular de la
Comissió Europea o altres
institucions.

1,3792

135,1907 €/tona

CIM

Concessionària

Tarifa

0,1485

CIM

Concessionària

Tarifa

0,2065

Tarifa any 2023 amb les noves inversions

Compostatge FORM
2024
Felanitx

133,5933 €/tona
0,2180

Tarifa any 2022 amb les noves inversions
Adequació Et
2023 Binissalem
Tremuja de Llots

132,2230 €/tona

CIM

CIM (1) /
Concessionària (2)

(1)

Pressupost /
subvencions /
(2)
Tarifa
(1)

Existència de crèdit o
capacitat d’endeutament /
Es possible una aportació
per part del paquet
d’economia circular de la
Comissió Europea o altres
institucions.

135,5457 €/tona

1,4593
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Tarifa any 2024 amb les noves inversions
Adequació ET Calvià

2025 Planta Selecció EL

CIM

CIM

Concessionària

CIM (1) /
Concessionària (2)

Tarifa

(1)

Pressupost /
subvencions /
(2)
Tarifa
(1)

0,0901
Existència de crèdit o
capacitat d’endeutament /
Es possible una aportació
per part del paquet
d’economia circular de la
Comissió Europea, el
corresponent SIG o altres
institucions.

Tarifa any 2025 amb les noves inversions

2026

Compostatge FORM
Son Reus

CIM

CIM (1) /
Concessionària (2)

2028

Compostatge Llots
Felanitx

CIM

CIM (1) /
Concessionària (2)

137,0050 €/tona

2,8232

128,8282 €/tona*

Existència de crèdit o
capacitat d’endeutament /
(1)
Pressupost /
Es possible una aportació
(1)
subvencions / per part del paquet
1,1079
(2)
Tarifa
d’economia circular de la
Comissió Europea o altres
institucions.
Tarifa any 2026 amb les noves inversions
129,9361 €/tona
Existència de crèdit o
capacitat d’endeutament /
(1)
Pressupost /
Es possible una aportació
(1)
subvencions / per part del paquet
1,8559
(2)
Tarifa
d’economia circular de la
Comissió Europea o altres
institucions.
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Tarifa any 2028 amb les noves inversions

131,7920 €/tona

* L’any 2025 es produeix el fi del període d’amortització de tota una sèrie d’instal·lacions la repercussió de les quals a la tarifa suma 11,09 €.
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9.5 FÓRMULA GENÈRICA DEL COST DE GESTIÓ
Tal i com s’ha indicat en l’apartat de vies de finançament el Consell Insular de Mallorca
aprova anualment una tarifa de tractament dels residus que cobra als ajuntaments i altres
usuaris a través de les empreses concessionàries gestores del servei públic insularitzat per
cada tona de residu que s’incorpora al sistema.
Alhora, els ajuntaments repercuteixen aquesta tarifa, juntament amb la de la recollida
municipal, als seus ciutadans mitjançant les taxes municipals corresponents, en el cas dels
residus domèstics i assimilats.
Per fer aquestes operacions es plantegen fórmules de revisió tarifària, generalment
algorismes matemàtics. En aquest apartat es descriu la fórmula genèrica del cost de
gestió dels residus.
S’inclou una fórmula genèrica en conceptes i no en valors reals perquè aquests
depenen, com hem vist, de moltes variables. A més, tots aquests costs de gestió s’han
de revisar de forma anual.
La fórmula genèrica del cost de la gestió inclou els conceptes següents:
Costos de gestió =Cost de recollida +Cost de transferència +Cost de tractament (ingressos)
D’aquesta fórmula genèrica la tarifa no inclou el cost de recollida tal i com s’especifica
en els següents apartats.

9.5.1 COST DE RECOLLIDA
Aquest concepte inclou la recollida en massa i selectiva dels residus que, en un principi,
correspon als ajuntaments o als productors.
Aquest valor de recollida i transport a les estacions de transferència o directament a les
plantes de tractament és un cost que no impacte a nivell de les tarifes.

9.5.2 COST DE TRANSFERÈNCIA
El cost de transferència fa referència als costos derivats de la recepció dels residus en les
estacions de transferència i el transport fins a les respectives plantes de tractament de
les següents fraccions: paper i cartró, vidre, envasos lleugers i fracció resta.
Aquest cost respon a la fórmula genèrica:
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Cost de transferència=Costos fixos +Costos variables
Els costs fixos inclouen fonamentalment els costs d’operació i manteniment, juntament
amb l’amortització de les inversions. El costos variables inclouen les depeses del
transport i del combustible.

9.5.3 COST DE TRACTAMENT
El cost de tractament és la mitjana ponderada de tots els costs dels tractaments
específics (compostatge, triatge, incineració amb recuperació d’energia, …) que es duen
a terme a les plantes actuals i previstes.
El cost de tractament específic de cada planta, genèricament, es pot definir com:
Cost tractament específic= Costos fixos + costos variables – ingressos per venda d’energia
i subproductes.
On els costos fixes responen a:
Costos fixes= Costos d’operació i manteniment generals + costos d’operació i manteniment
fixes + amortitzacions de les inversions
També cal tenir en compte altres costos fixes com els derivats dels plans de vigilància i
control.
I els costos variables es troben vinculats a la quantitat de residus a tractar per instal·lació
(tones entrades)
Costos variables = Costos d’operació i manteniment dependents de les quantitats de
residus tractades.

9.5.4 INGRESSOS
La tarifa de tractament de residus urbans es veu beneficiada per una sèrie d’ingressos
que es poden englobar en dos grups principals: Venda d’energia elèctrica i venda de
subproductes.
Els ingressos per venda d’energia es comptabilitzaran als tractaments que es fan a la
incineració amb recuperació d’energia i metanització.
Aquest ingrés depèn, sobretot, de:
- Poder calorífic inferior
- Rendiment elèctric
- Tarifa Elèctrica
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-

Compensacions a la insularització proporcionades per l’Estat

Per una altra banda, la venda de subproductes obtinguts durant els diferents processos
de tractament de residus, també es tindrà en compte a nivell d’ingrés per al càlcul de la
tarifa.

225

Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos de l'Illa
de Mallorca (PDSRNPM)

10

ARTICULACIÓ AMB ELS PLANS TERRITORIALS INSULARS I

AMB EL PLANEJAMENT MUNICIPAL

10.1

INTERVENCIONS I MESURES CORRECTORES PREVISTES EN EL PLA

TERRITORIAL DE MALLORCA
En tant no es redacti el Pla Especial a que fa esment la norma 39 del Pla Territorial Insular
de Mallorca (PTIM) amb relació a l’Àmbit d’Intervenció Paisatgística - AIP II «Entorns de
Son Reus», les actuacions, les intervencions i els projectes d’implantació dins aquest
àmbit s’han d’ajustar als criteris i els continguts de l’annex III del Pla Territorial Insular de
Mallorca.
Igualment, en aplicació de la Disposició transitòria desena del Pla Territorial Insular de
Mallorca, s’haurà de sol·licitar el corresponent informe al Departament del Consell Insular
de Mallorca competent en matèria d’ordenació del territori, per tal d’analitzar la
compatibilitat de l’actuació, intervenció o projecte amb els objectius d’integració
paisatgística prevists per a l’AIP.
Per altra part, als efectes de donar compliment al previst en la norma 64.4 del Pla
Territorial Insular de Mallorca (PTIM), les mesures correctores i els programes d’inversió
necessaris per recuperar els sòls contaminats de tot tipus, segons el criteri, s’haurien de
desplegar mitjançant plans especials que estableixin les corresponents normes que, en
consideració a la vulnerabilitat dels terrenys a la contaminació, prevegin mesures de
control i d’ús amb la finalitat d’evitar nous processos de degradació i recuperar així els
assenyalats sols, sense perjudici d'allò que disposa el Títol V de la Llei 22/2011, de 28 de
juliol, de residus i sols contaminats.
Aquests plans especials haurien de ser redactats per l’administració competent en cada
moment segons allò que estableixi la legislació aplicable en matèria de sols contaminats i
sobre la base de la cartografia disponible en el cada cas.

10.2 RESUM DEL PLANEJAMENT VIGENT
A continuació es fa un resum del planejament vigent (territorial i municipal) per a
cadascuna de les zones de tractament de residus que s’han llistat anteriorment
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INSTAL·LACIONS ANALITZADES
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6

Son Reus
Santa
Margalida
Calvià
Alcúdia
Felanitx
Llucmajor

Compatible amb PTIM
Compatible amb PTIM
Compatible amb PTIM
Compatible amb PTIM
Compatible amb PTIM
Compatible amb PTIM

A continuació es fa un resum del planejament vigent (territorial i municipal) per a
cadascuna de les zones de tractament de residus que s’han llistat anteriorment.

10.3 ANÀLISIS DEL PLANEJAMENT TERRITORIAL PER ZONA
En les fitxes següents també s'identifiquen, si hi ha, les patologies territorials a modificar
respecte el Pla director de residus no perillosos de Mallorca vigent (incloent els residus
recollits en el PDSRNPM) tant en les zones amb noves instal·lacions com en les zones amb
instal·lacions ja existents i que es mantenen.
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ZONA 1: SON REUS
ZONA 1: SON REUS

SITUACIÓ

PLANEJAMENT MUNICIPAL
La zona de tractament de residus no perillosos de Son Reus se situa entre els municipis de
-

Palma de Mallorca
Bunyola
Marratxí.

Per tant, s’identifica a continuació la classificació i qualificació del sòl de cadascun dels seus planejaments municipals, amb els plànols
corresponents.
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ZONA 1: SON REUS
En la darrera revisió del PGOU de Palma de Mallorca (2004) la ZT de Son Reus se situa sobre
● sòl rústic d’àrees d’interès agrari (AIA) (en rosa): aquestes àrees afectades s’haurien de qualificar com a sòl rústic SGI.
● sòl rústic general destinat a sistemes generals de comunicacions i infraestructures (SGCI/IS)(en gris).

PGOU Palma de
Mallorca
(1999, revisió
2004)

Plànol. PGOU de Palma de Mallorca (2004)
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ZONA 1: SON REUS
En la revisió del PGOU de Palma de 2013, que es troba en fase d’avanç, s’observa com la revisió del planejament adapta la qualificació
del sòl a la previsió d’ampliació de les instal·lacions de Son Reus. Per tant, es qualifica com a sòl rústic de Sistemes generals
d’instal·lacions i serveis (SGCI-IS) (color gris).

Plànol. Revisió del PGOU de Palma de Mallorca, en fase d’avanç (2013)
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ZONA 1: SON REUS
El nou PDSRNPM de 2018 afecta una parcel·la del municipi de Marratxí, situada al sud de l’àmbit. Es tracta de la zona d’Es Bosquet
situada en sòl rústic comú segons les NNSS del planejament de Marratxí de 1999.
Caldria qualificar aquests terrenys com a Sistemes generals d’infraestructures (SGI), acord amb la normativa del Títol III de les normes
del planejament de Marratxí.

NNSS del
planejament de
Marratxí (1999)

Plànol. Ordenació del sòl rústic segons les NNSS de Marratxí, (plànol B-1 de la revisió de 2016, informatiu).
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ZONA 1: SON REUS
La zona d’afectació de la ZT de residus se situa sobre sòl rústic comú, concretament com a Sistemes Generals d’Infraestructures,
segons la revisió del PGOU de Bunyola, que es troba en fase d’aprovació inicial. Les disposicions normatives en aquest cas s’adapten a
les DOT i al PTIM.

PGOU de
Bunyola (revisió
de 2015,
aprovació inicial)
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ZONA 1: SON REUS
Plànol. Ordenació del sòl rústic segons les PGOU de Bunyola a l’àrea empresarial de Ses Veles.

Com s’observa al plànol, la zona de tractament de residus té afectació sobre el polígon de Ses Veles, anomenat en el planejament de
Bunyola com a Àrea empresarial “Ses Veles”, i el qual disposa d’un Pla Especial.

PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL
Pla Territorial
Insular de
Mallorca
(aprovat el 13 de
desembre de
2004)

El Capítol 1. Sòl rústic, delimita i defineix els tipus de sòl rústic i els seus usos. Concretament, la norma 14, la delimitació gràfica de les
diverses categories de sòl rústic descrites en el capítol III del títol I de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de
les Illes Balears (DOT), es distingeixen en el PTIM una sèrie de subcategories, d’entre les quals a la zona 1 de Son Reus tan sols afecta:
a. El sòl rústic de règim general (SRG) de sistemes generals d’infraestructures (color blau al mapa).
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ZONA 1: SON REUS

Plànol. Qualificació del sòl a la zona de Son Reus segons el PTIM.

L’àmbit de Son Reus en el nou PDSRNPM incorpora la zona de les basses de lixiviats, que es troba parcialment en SRG.

Pla Director
Sectorial per a
la Gestió de
Residus Urbans

Article 27. Instal·lacions de tractament.
1. Les instal·lacions de tractament previstes en el present pla director sectorial s’ubicaran en els indrets que s’especifiquen a l’annex XIII
de la present norma.
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ZONA 1: SON REUS
de l'illa de
Mallorca
(PDSGRUM)

2. L’àrea de reserva delimitada a la zona 1 es desenvoluparà subsidiàriament a la completació de la resta d’àrees que la conformen,
regulant-se els usos permesos i la seva ordenació urbanística mitjançant les Normes Subsidiàries i Complementàries que es preveuen a
l’article 29 d’aquest pla director sectorial.

Aprovat el 2000 i
revisat el 2006.
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ZONA 2: SANTA MARGALIDA
ZONA 2: SANTA MARGALIDA

SITUACIÓ

PLANEJAMENT MUNICIPAL
NNSS del
planejament de

El Ple de l’Ajuntament de Santa Margalida, en sessió ordinària, celebrada el dia 28 de gener de 2013, va acordar aprovar l’Avanç de la
revisió i adaptació al Pla Territorial Insular de Mallorca de les NNSS del planejament municipal i l’informe previ de sostenibilitat ambiental.
Així, segons determina la normativa de l’Avanç de la revisió de les NNSS de 2013, la zona 2 de tractament de residus es troba classificada
com a sòl urbanitzable (ordenat) i qualificada com a zona de sistemes generals en sòl rústic (SSGG) d’infraestructures de residus
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ZONA 2: SANTA MARGALIDA
Santa Margalida
(1986)

(clau SG-RESIDUS). Al seu voltant hi trobem sòl rústic comú de règim general forestal (no protegit) i sòl rústic de règim general (clau
SRG2). Això es pot veure al següent plànol.

Revisió de 2013.

NNSS del
planejament de
Santa Margalida
(1986)
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ZONA 2: SANTA MARGALIDA

PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL
Pla Territorial
Insular de
Mallorca
(aprovat el 13 de
desembre de
2004)

El nou àmbit que defineix el PDSRNPM de 2018 per a Santa Margalida inclou més superfície de sòl de la prevista per a infraestructures
de gestió de residus en el Pla Territorial. Així, afecta el sòl rústic de sistemes generals (SRG-SGI, en blau) i el sòl rústic general forestal
(SRG-F, en verd).
-

S’amplien les zones verdes. Sobretot destaca la incorporació d’una zona verda al sud de l’àmbit que s’ha definit per incloure les
basses de laminació.

-

La zona de l’abocador avarca més superfície de la destinada a infraestructures de residus en el PTIM.
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ZONA 2: SANTA MARGALIDA

Pla Director
Sectorial per a
la Gestió de
Residus Urbans
de l'illa de

El següent plànol mostra el planejament de les instal·lacions de tractament de residus previstes en el PDSGRUM de 2006, i el nou àmbit
de la ZONA 2 previst en el PDSRNPM de 2018.
Es pot veure com l’àmbit delimitat pel PDSRNPM 2018 al sector contempla una superfície superior, en gran part destinada zones verdes.
Cal notar que l’abocador en el nou àmbit del PDSRNPM 2018, ocupa una superfície lleugerament superior a la que estableix el PDSRNPM
de 2006 vigent.
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ZONA 2: SANTA MARGALIDA
Mallorca
(PDSGRUM)
Aprovat el 2000 i
revisat el 2006.

En aquest sentit, i com s’ha vist en la normativa del PTIM, les zones de tractament de residus són COMPATIBLES amb el sòl rústic general
forestal (SRG-F) que s’afecta en aquest cas, tot i que la seva implantació està condicionada.
Pel que fa a l’antiga zona AGIR,, el nou PDSRNPM 2018 preveu que tingui una superfície màxima de 73.000 m2, en comptes dels 120.000
m2 previstos al PDSRNPM 2006.
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ZONA 3: CALVIÀ

SITUACIÓ

PLANEJAMENT MUNICIPAL
La revisió del PGOU de Calvià es va realitzar el 2015, en l’adaptació del planejament municipal al PTIM i les DOT.
Pla General
d’Ordenació
Urbana (PGOU)
de Calvià (2015)

La Zona de tractament de residus de Calvià se situa majoritàriament sobre sòl rústic de sistemes generals d’infraestructures (SGCI),
excepte en el polígon del sud, que s’amplia lleugerament i afecta sòl d’àrees naturals d’especial interès (ANEI Serra de Tramuntana). Per
tant, caldria adequar la qualificació del sòl en el planejament urbanístic a aquesta nova situació, ampliant la qualificació de Sistemes
generals d’infraestructures (SGCI) al nou àmbit. Segons la norma 19.2 del Pla Territorial Insular de Mallorca, es permeten infraestructures
de residus sobre sòl ANEI, però d’ús condicionar al fet que es justifiqui la necessitat que s’ubiquin en aquestes àrees.
La zona on s’observa una incoherència urbanística s’assenyala en groc al mapa.
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ZONA 3: CALVIÀ

Cal destacar que en el plànol anterior, on el PGOU de Calvià s’adapta al PTIM,
l’àrea de sòl reservada per a sistemes generals d’infraestructures (SGCI) és
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ZONA 3: CALVIÀ
superior a la que preveu el Pla Territorial Insular, com es veurà en el següent
punt.

PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL

Pla Territorial
Insular de
Mallorca
(aprovat el 13 de
desembre de
2004)

El nou àmbit definit per la zona de tractament de residus de Calvià està afectat, en la seva major part, pel sòl rústic de sistemes generals
d’infraestructures excepte en el polígon sud, com ja s’ha vist en el planejament municipal.
-

El polígon sud afecta el sòl rústic d’àrees naturals d’especial interès (ANEI de la Serra de Tramuntana). Tot i així, segons la norma
19.2 del Pla Territorial Insular de Mallorca, es permeten infraestructures de residus sobre sòl ANEI, però d’ús condicionat al fet que
es justifiqui la necessitat que s’ubiquin en aquestes àrees.
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ZONA 3: CALVIÀ

Pla Director
Sectorial per a
la Gestió de
Residus Urbans
de l'illa de

La superfície destinada a infraestructures de residus s’amplia en el polígon sud respecte el PDSRNPM de 2006.
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ZONA 3: CALVIÀ
Mallorca
(PDSGRUM).
Aprovat el 2000 i
revisat el 2006.
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ZONA 4: ALCÚDIA (ET2. Nord)

SITUACIÓ

PLANEJAMENT MUNICIPAL
L’àmbit d’estudi es troba classificat per les NNSS del planejament d’Alcúdia com a sòl rústic general, sense estar qualificat de sistemes
generals d’infraestructures.
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ZONA 4: ALCÚDIA (ET2. Nord)

Normes
subsidiàries
d’Alcúdia.
Revisió de 2016.

PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL
Pla Territorial
Insular de
Mallorca (PTIM)
2004

El Pla Territorial de Mallorca classifica l’espai com a sòl rústic de sistemes generals (SRG-SGI). Així i tot, s’observa com l’àmbit definit
no s’ajusta del tot a l’espai definit com a tal, possiblement per un problema d’escales.
L’àmbit delimita directament amb una zona ANEI, al sud-est, quedant rodejada per sòl rústic general a les altres bandes. Al nord hi ha una
zona classificada com a AANP.
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ZONA 4: ALCÚDIA (ET2. Nord)

Pla Director
Sectorial per a
la Gestió de
Residus Urbans
de l'illa de
Mallorca
(PDSGRUM)

L’àmbit definit en els plànols del nou PDSRNPM s’adequa a l’àmbit previst en el PDSRNPM de 2006, com es mostra al següent plànol
extret de l’annex XIII del PDSRNPM 2006.
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Aprovat el 2000 i
revisat el 2006.
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ZONA 5: FELANITX

SITUACIÓ

PLANEJAMENT MUNICIPAL
PGOU de
Felanitx (1969)
MP del PGO en
sòl rústic (2000)

Segons el plànol 2000/7 d’infraestructures en sòl rústic del PGOU, la zona que el nou PDSRNPM preveu per a la planta de compostatge
de LLOTS a Felanitx s’ubica totalment sobre sòl urbà de sistemes generals d’infraestructures, sense ocupar la totalitat de la parcel·la
destinada a infraestructures segons el PGOU. Per tant, aquesta ubicació és coherent amb el planejament municipal vigent.
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ZONA 5: FELANITX

PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL
El Pla Territorial Insular de Mallorca classifica l’àmbit com a Sistemes generals en sòl rústic, tal com s’observa al següent mapa.

Pla Territorial
Insular de
Mallorca
(aprovat el 13 de
desembre de
2004)
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ZONA 5: FELANITX
Pla Director
Sectorial per a
la Gestió de
Residus Urbans
de l'illa de
Mallorca
(PDSGRUM)

La superfície destinada a infraestructures de residus prevista en el nou PDSRNPM és coincident amb la parcel·la prevista en el PDSGRUM
de 2006.

Aprovat el 2000 i
revisat el 2006.
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ZONA 5: FELANITX
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ZONA 6: LLUCMAJOR (CTP2. Sud 2)

SITUACIÓ

PLANEJAMENT MUNICIPAL
Normes
subsidiàries del
1998
Es troba en fase
d’avanç el PGOU.

Les normes subsidiàries del 1998, tot i estar disponibles a través del web de planejament del consorci de les illes balears, proporcionen
plànols d’escassa qualitat. En aquest cas, tot i haver pogut geolocalitzar el plànol, i per tant poder-hi haver situat la zona, el mateix plànol
té una llegenda il·legible, motivant que no es pugui esbrinar quin tipus de sòl comprèn l’àrea en qüestió.
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ZONA 6: LLUCMAJOR (CTP2. Sud 2)

PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL

Pla Territorial
Insular de
Mallorca (PTIM)
Aprovat el 13 de
desembre de 2004

El PTIM situa l’àmbit íntegrament dins una zona de sòl rústic de règim general, quedant envoltat per sòl rústic de règim general – Forestal.
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ZONA 6: LLUCMAJOR (CTP2. Sud 2)

Pla Director
Sectorial per a la
Gestió de
Residus Urbans
de l'illa de
Mallorca
(PDSGRUM)

La ubicació de la CTP2 Sud a Llucmajor és la mateixa que es preveia en el PDSRNPM de 2006.

Aprovat el 2000 i
revisat el 2006.
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ZONA 7: PORRERES

SITUACIÓ

PLANEJAMENT MUNICIPAL
Normes
subsidiàries
(NNSS) de
Porreres
Aprovades el
Setembre de 1997

El planejament vigent al municipi de Porreres són les Normes subsidiàries aprovades el 1997. Respecte aquestes, s’està treballant en la
seva adaptació al PTM. El 2012 es realitza una aprovació provisional, i se n’esmenen les deficiències el desembre de 2017. En ser
normativa publicada, s’analitzen aquestes esmenes.
L’àmbit es situa completament dins la zona reservada com a zona d’infraestructures. Per tant, el nou àmbit definit pel PDSRNPM
2018 és coherent amb el planejament municipal.
Es troba directament adjacent a una àrea classificada com a Àrea d’Alt Nivell de Protecció (AANP).
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ZONA 7: PORRERES

PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL
Pla Territorial
Insular de
Mallorca (PTIM)
Aprovat el 13 de
desembre de 2004

Se situa sobre sistema rústic general forestal segons el PTIM. Segons la norma 19.2 del PTIM, les infraestructures de residus (E5)
són compatibles amb aquesta tipologia de sòl però d’ús condicionat al fet que es justifiqui la necessitat que s’ubiquin en aquestes àrees.
Es detecta que una part de l’àmbit a estudi entra dins l’àrea classificada com a ANEI pel PTIM. Això només s’aprecia en baixar a una
escala molt exacta, així que és probable que sigui per un defecte de dibuix, més que no a una patologia en el planejament.
Això es pot veure al següent mapa:
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ZONA 7: PORRERES

Pla Director
Sectorial per a la
Gestió de
Residus Urbans
de l'illa de
Mallorca
(PDSGRUM)
Aprovat el 2000 i
revisat el 2006.

La ubicació de la CTP6 Sud a Porreres és la mateixa que es preveia en el PDSRNPM de 2006.
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ZONA 8: CAMPOS (ET4 Sud)
NOVES
INSTAL·LACIONS
PREVISTES

●

Estació de tractament de residus no perillosos

SITUACIÓ

PLANEJAMENT MUNICIPAL
El municipi de Campos ofereix les dades del seu planejament urbanístic mitjançant un visor web, del qual s’ha extret la imatge del plànol
següent. En aquest, es pot comprovar com l’àmbit s’inclou dins la categoria de sòl rústic general.
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ZONA 8: CAMPOS (ET4 Sud)

Normes
subsidiàries de
Campos.
Publicades al
BOIB de 6 de
febrer de 2014.

Pla Territorial
Insular de
Mallorca (PTIM)
Aprovat el 13 de
desembre de 2004

El Pla Territorial Insular de Mallorca qualifica l’àmbit dins els sistemes generals en sòl rústic. Resta envoltada de sòl SRG-Forestal.
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ZONA 8: CAMPOS (ET4 Sud)
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ZONA 8: CAMPOS (ET4 Sud)

Pla Director
Sectorial per a la
Gestió de
Residus Urbans
de l'illa de
Mallorca (2006)
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ZONA 9: MANACOR (ET5. Llevant)

SITUACIÓ

PLANEJAMENT MUNICIPAL
Normes
subsidiàries i
complementàries
de planejament
de Manacor

Dins les normes subsidiàries, l’àmbit queda emmarcat dins la categoria de Àrea agrícola – ramadera, en la seva totalitat.
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ZONA 9: MANACOR (ET5. Llevant)
Aprovades el
2012

PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL
Pla Territorial
Insular de
Mallorca (PTIM)

L’àmbit s’inclou dins els sistemes generals en sòl rústic (SGI), envoltat del sòl rústic general forestal (SRG-F) i afectant-lo parcialment,
com es pot veure al mapa. Es considera que l’afecció parcial sobre el sòl rústic forestal és deguda a un problema d’escala en el Pla
Territorial Insular de Mallorca, mentre que la nova delimitació proposada pel PDSRNPM s’adequa a la realitat.
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ZONA 9: MANACOR (ET5. Llevant)
Aprovat el 13 de
desembre de 2004

Pla Director
Sectorial per a la
Gestió de
Residus Urbans
de l'illa de
Mallorca
(PDSGRUM)

La ubicació de la ET5 de llevant a Manacor és la mateixa que es preveia en el PDSRNPM de 2006.
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ZONA 9: MANACOR (ET5. Llevant)
Aprovat el 2000 i
revisat el 2006.
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ZONA 10: ARTÀ (CTP3. Est 1)

SITUACIÓ

PLANEJAMENT MUNICIPAL
Les Normes subsidiàries vigents actualment a Artà, del 2000, classifiquen el sòl de l’àmbit com a sòl rústic de paratge reservat en la seva majoria. A
més, part de l’àmbit afecta el sòl rústic d’àrea rural d’interès paisatgístic (ARIP).
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ZONA 10: ARTÀ (CTP3. Est 1)

Normes
subsidiàries
d’Artà (2000)

PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL

Pla Territorial
Insular de
Mallorca (PTIM)
Aprovat el 13 de
desembre de 2004

Bona part de l’àmbit queda dins àrea definida com Sistemes generals en sòl rústic (SRG-SGI). Així i tot, en part queda dins una zona d’ANEI, així com
dins de part del SRG-Forestal. Això es pot veure al següent mapa:
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ZONA 10: ARTÀ (CTP3. Est 1)

Pla Director
Sectorial per a la
Gestió de
Residus Urbans
de l'illa de
Mallorca
(PDSGRUM)
Aprovat el 2000 i
revisat el 2006.
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ZONA 11: INCA (CTP1. Centre 1)

SITUACIÓ

PLANEJAMENT MUNICIPAL
Pla General
d’Ordenació
Urbana.
Adaptat al PTM el
2012

Dins el Pla General d’Ordenació urbana de Inca, la zona de l’àmbit es delimita com a zona de sòl rústic de règim general - forestal (SRGF). Es pot veure com en el planejament ja s’hi situa la planta de triatge de residus (7). Proper a l’àmbit hi trobem la Depuradora (3) i la
planta de tractament d’aigües (6).
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ZONA 11: INCA (CTP1. Centre 1)

PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL

Pla Territorial
Insular de
Mallorca (PTIM)
Aprovat el 13 de
desembre de 2004

Dins el Pla Territorial Insular de Mallorca, l’àmbit queda tot ell dins la categoria de SRG – Forestal.
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ZONA 11: INCA (CTP1. Centre 1)

Pla Director
Sectorial per a la
Gestió de
Residus Urbans
de l'illa de
Mallorca
(PDSGRUM)

La ubicació del CTP1 zona centre és la mateixa que es preveia en el PDSRNPM de 2006.

Aprovat el 2000 i
revisat el 2006.
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ZONA 12: BINISSALEM (ET3. Centre)

SITUACIÓ

PLANEJAMENT MUNICIPAL
Normes
subsidiàries de
Binissalem
Aprovades el
2008

El BOIB publica a 30 de Març de 2008, la aprovació de les normes subsidiàries de Binissalem. Aquestes, són després adaptades al PTM, tot i que no es
troben els plànols que en permetin l’anàlisi. La web de l’ajuntament, ofereix un vincle a un visor de les citades normes subsidiàries adaptades al PTM, que
és trencat a dia 07/03/2018. Així doncs, es centra l’anàlisi en el planejament territorial del PTIMB.
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ZONA 12: BINISSALEM (ET3. Centre)
PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL
L’Àmbit definit pel nou PDSRNPM afecta:
-

Sistemes generals en sòl rústic (SGI)

-

Sòl rústic general forestal (SRG-F)

Segons la norma 19.2 del PTIM, es permeten infraestructures de residus en aquest tipus de sòl amb ús condicionat a la justificació de la
necessitat que s’ubiquin en aquesta tipologia de sòl.

Pla Territorial
Insular de
Mallorca (PTIM)
Aprovat el 13 de
desembre de
2004

Pla Director
Sectorial per a
la Gestió de

Com es pot veure al mapa de la infraestructura prevista pel PDSRNPM 2006, el nou àmbit proposat pel nou PDSRNPM difereix en la seva
forma.
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ZONA 12: BINISSALEM (ET3. Centre)
Residus Urbans
de l'illa de
Mallorca (2006)
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