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1. INTRODUCCIÓ
El present document constitueix el denominat Document Inicial Estratègic (DIE)
contemplat a l’article 18 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental per tal de donar inici al procediment d’avaluació ambiental estratègica
ordinària.
L’article 10 de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes
Balears estableix que aquesta avaluació s’ha de dur a terme de conformitat amb el
procediment i els terminis que preveu la normativa bàsica estatal d’avaluació
ambiental i amb les particularitats que preveu la llei autonòmica.
El Pla Director Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus no perillosos de
Menorca (2017-2023), en endavant PDSIGRNPM, ha de ser sotmès al procediment
d’Avaluació ambiental estratègica tal i com estableix la Llei 21/2013 en el seu
article 6: “Són objecte d’una avaluació ambiental estratègica ordinària els plans i
programes, així com les seves modificacions, que adopti o aprovi una Administració
pública i l’elaboració i aprovació dels quals l’exigeixi una disposició legal o
reglamentària o un acord del Consell de Ministres o del Consell de Govern d’una
comunitat autònoma, quan:
a) Estableixin el marc per a la futura autorització de projectes legalment
sotmesos a avaluació de l’impacte ambiental i es refereixin a l’agricultura,
ramaderia, silvicultura, aqüicultura, pesca, energia, mineria, indústria,
transport, gestió de residus, gestió de recursos hídrics, ocupació del
domini
públic
marítimo-terrestre,
utilització
del
medi
marí,
telecomunicacions, turisme, ordenació del territori urbà i rural, o de l’ús del
sòl;”
La Llei 12/2016 en el seu article 9 també estableix l’àmbit d’aplicació en el mateix
sentit que la llei bàsica estatal. El PDSIGRNPM serveix com a marc per l’execució de
projectes afectats per Avaluació d’Impacte Ambiental, en tant en quant estableix
els criteris per la definició de potencials infraestructures.
El contingut del DIE s’ajusta a allò indicat a l’article 18 de la Llei 21/2013 i conté:
a) Els objectius de la planificació.
b) L’abast i contingut del pla o programa proposat i de les seves alternatives
raonables, tècnica i ambientalment viables.
c) El desenvolupament previsible del pla o programa.
d) Els potencials impactes ambientals prenent en consideració el canvi
climàtic.
e) Les incidències previsibles sobre els plans sectorials i territorials
concurrents.

Pla insular director sectorial d’infraestructures de gestió de residus no perillosos de Menorca 2017-2025.
Document Inicial Estratègic. Novembre 2017.
Pàgina - 4 -

Cal destacar que paral·lelament a la redacció del Pla Director Sectorial
d’Infraestructures de Gestió de Residus no perillosos de Menorca 2017-2025, en
endavant, PDSIGRNPM, s’està desenvolupant el Pla Insular de Gestió de Residus de
Menorca 2017-2023. Ambdós instruments de planificació tenen com a principal
objectius generals la reducció de residus i l’optimització de la seva gestió, tot tenint
en compte els principis de la declaració de l'illa com a Reserva de Biosfera.
El diagnòstic i l’avaluació del PDSIGRNPM en relació a les seves repercussions
ambientals ja van implícites en la pròpia redacció del PDSIGRNPM, ja que es pretén
minimitzar l’impacte global que generen els residus a tots els nivells.
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2. ANTECEDENTS
La Llei 2/2001, de 7 de març en el seu article 1.2., d’atribució de competències als
consells insulars en matèria d’ordenació del territori, especifica que és competència
dels consells insulars elaborar i aprovar el pla director sectorial dels residus no
perillosos. La seva elaboració i aprovació apareix regulada a la Llei 14/2000, de 21
de desembre, d’ordenació territorial. Mitjançant la llei d’atribució de competències,
els consells insulars assumeixen la competència pel que fa a la planificació dels
residus no perillosos.
El precedent Pla Director per a la Gestió dels Residus Sòlids Urbans de l’illa de
Menorca fou aprovat pel Decret 76/1991, de 24 de juliol (BOIB de 15 d’agost) i
modificat posteriorment pel Decret 4/1993 de 28 de gener (BOIB de 13 de febrer).
En l’àmbit insular es va aprovar el Pla Territorial Insular de Menorca en el Ple del
Consell Insular de Menorca de dia 25 d’abril de 2003. Aquest pla territorial obligà a
que es revisés l’aleshores vigent pla director sectorial amb la finalitat d’adaptar-lo
al mateix, així com l’aparició de noves normatives de residus que també requerien
la seva adaptació.
El 26 de juny de 2006 es va aprovar el nou Pla Director Sectorial per a la Gestió
dels Residus NO PERILLOSOS de Menorca, l’àmbit temporal del qual era 2004 2012 (BOIB núm. 109 de 3-8-2006).
Actualment es treballa en el relleu i la reformulació de l’anterior Pla, d’acord amb
l’adaptació de la planificació al context general en el que es troba Menorca, tant en
termes normatius com pel que fa a les condicions d’entorn socioeconòmic, financer i
mediambiental.
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3. OBJECTIUS DE LA PLANIFICACIÓ
El nou Pla Director estableix les bases del model de gestió i distribució territorial,
exposa la situació de les infraestructures existents i capacitats disponibles, i
estableix els criteris tècnics i instruments necessaris que es preveu desenvolupar
per tal de fer front a la situació de la gestió territorial dels residus en el període
2017 - 2025.
Tot seguit es mostren els objectius generals que es pretenen assolir amb aquest
pla:
•

•

•

Disposar d’un instrument de planificació que determini les necessitats,
prioritats i directrius generals per gestionar les infraestructures de
tractament dels residus de Menorca, d’acord amb el context normatiu actual
i els objectius establerts en el Plan Estatal Marco de Gestión Residuos
(PEMAR), aprovat el 6 de novembre de 2015, així com el Pla Insular de
Gestió de Residus de Menorca 2017-2023, en fase de tramitació.
Establir les necessitats d’implantació de noves instal·lacions de tractament
de residus a Menorca, així com els condicionants mínims per a la ubicació i
desenvolupament d les mateixes.
Millorar el funcionament de les infraestructures de tractament de residus
existents, així com la seva eficiència.
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4. ABAST I CONTINGUT DEL PLA I DE LES SEVES
ALTERNATIVES
4.1.

Abast i contingut del Pla

4.1.1. Àmbit territorial
L’àmbit territorial del present document s’estén a tot el territori de l’illa de Menorca.
L’illa de Menorca està dividida en vuit municipis: Alaior, Es Castell, Ciutadella de
Menorca, Ferreries, Maó, Es Mercadal, Es Migjorn Gran i Sant Lluís. La seva
superfície total és de 69.475,37 Ha i la seva població a l’any 2016 era de 91.601
habitants.
A l’hora de redactar el Pla també s’ha considerat l’increment poblacional degut al
turisme que pateix la illa de Menorca entre els mesos de maig i octubre. Durant
aquest període es pot arribar a acollir més de 180.000 persones, duplicant la
població de la illa.
4.1.2. Àmbit temporal
El període de validesa del Pla s’estableix en 8 anys, compresos entre el 2017 i el
2025.
S’estableix una pròrroga automàtica del Pla al finalitzar la seva vigència, en el cas
de no ser substituït per un nou Pla.
4.1.3. Àmbit material
Tipologia de residus
El Pla té per objecte la planificació de la prevenció i gestió de la següent tipologia
de residus generats a Menorca:
•
•
•
•
•
•
•
•

Residus domèstics i comercials: rebuig, paper i cartró, envasos lleugers,
vidre, FORM, restes vegetals, residus voluminosos.
Oli vegetal usat.
Roba.
Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEEs).
Animals domèstics morts.
Pneumàtics fora d'ús.
Residus de construcció i demolició.
Llots de depuradora.

A banda d’aquests residus, el pla contempla la xarxa de deixalleries de Menorca
com a infraestructures per a la recollida i emmagatzematge de les següents
tipologies de residus amb característiques de perillositat:
•

Fluorescents i llums de vapor de mercuri.
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•
•
•
•
•

Bateries.
Piles.
Frigorífics i electrodomèstics amb CFC.
Olis minerals usats de procedència de particulars.
Altres residus domèstics amb característiques de perillositat.

Instal·lacions de gestió de residus
El Pla Director Sectorial d’Infraestructures de Residus de Menorca 2017-2025
afectarà al conjunt d’instal·lacions de gestió de residus presents actualment a
Menorca, així com les que es puguin acabar construint en compliment dels requisits
establerts per aquesta planificació i la normativa vigent.
Plantes de tractament de residus que presten un “Servei públic”
El Pla Director donarà continuïtat i establirà condicionants per a l’autorització de
certes actuacions de millora, ampliació o limitació de capacitats de tractament per a
les instal·lacions ja existents, i determinarà les ubicacions i condicionants per a
futures instal·lacions.
Plantes considerades servei públic de caràcter supramunicipal. Titularitat: Consorci de Residus i Energia de
Menorca
Plantes existents
•
•
•
•

Planta de tractament mecanicobiològic.
Planta de selecció i condicionament de recollida separada.
Forn incinerador d'animals morts i materials específics de risc.
Abocador controlat de residus no perillosos.

•

Xarxa de deixalleries

Àrea de gestió de residus de Milà (Maó)

Alaior, Ciutadella, Ferreries, Es Mercadal,
Es Migjorn Gran, Maó i Sant Lluís.

Plantes noves previstes
•

Planta de tractament integral de residus voluminosos

Maó

•

Planta de transferència de residus de Ciutadella

Ciutadella

•

Planta de biometanització de biorresidus

Àrea de gestió de residus de Milà (Maó)

Figura 1. Infraestructures de gestió de residus de Menorca contemplades en el Pla Director
Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus de Menorca 2017-2025.

Plantes de tractament de residus d’iniciativa privada – lliure concurrència
En quant a les instal·lacions de gestió de residus d’iniciativa privada, el Pla Director
establirà les restriccions que impediran la lliure ubicació de les mateixes, en
nombre i espai. Aquest serà el cas, per exemple, de les instal·lacions de tractament
de residus de la construcció i demolició, instal·lacions d’emmagatzematge de certa
tipologia de residus com els olis vegetals usats, pneumàtics fora d’ús, roba, o bé
plantes de reciclatge o valorització de residus.
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4.2.

Alternatives raonables, tècnica i ambientalment viables

De cara a l'anàlisi de coherència amb els objectius ambientals de referència i a la
justificació, en el procés decisori que es realitzarà per a l’elaboració del PDSIGRNPM
es consideraran alternatives relacionades amb la necessitat o no de la implantació
de noves infraestructures de tractament de residus dins del territori.
Una alternativa que es contemplarà en tots els casos serà la possibilitat de no
impulsar cap mesura, el que s'anomena alternativa 0, deixant evolucionar la gestió
actual i preveient el resultat assolible en aquestes circumstàncies. En tot cas, per a
les alternatives proposades, per tal d’optar per al millor escenari, s'analitzarà la
seva coherència en relació a la seva contribució als objectius establerts en la
normativa i en el propi Pla. L'anàlisi també contemplarà una avaluació cost-eficàcia
i la comprovació final de si les mesures adoptades, en conjunt, permeten assolir les
fites plantejades en el PDSIGRNPM i complir amb els principis generals en els quals
es basaran les polítiques de gestió de residus.
D'altra banda, una vegada analitzades les instal·lacions existents i determinada la
seva evolució en l'àmbit temporal del Pla, s'establiran les infraestructures
necessàries per al desenvolupament del mateix i, d'acord amb l'annex V de la Llei
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, s'establiran els criteris
d'ubicació per a la identificació de l'emplaçament i capacitat de les futures
instal·lacions de tractament previstes en el Pla.
En una primera aproximació, a continuació es plantegen algunes de les alternatives
que caldrà considerar, relatives a la gestió dels biorresidus, els residus voluminosos
i els residus recollits a Ciutadella, atès que són els residus que presenten majors
problemàtiques de gestió actualment:
Alternatives 1, 2 i 3 de gestió de biorresidus
Es plantegen diferents alternatives per a la gestió els biorresidus atès que, pel que
fa concretament als llots de depuradores, actualment la seva gestió consisteix amb
l’aplicació directa a agricultura amb l’evident risc de contaminació per nitrats que
això suposa per als aqüífers de Menorca. De fet, tal i com es mostra a la figura
següent, a Menorca es detecten moltes zones amb concentracions de nitrats
superiors als 50 mg/l, que és el llindar de contaminació que marca la legislació
actual en matèria de qualitat d’aigües d’abastament.
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Figura 2. Contaminació per nitrats a Menorca. Font: visor cartogràfic IDE Menorca.

La taula i figures següents descriuen les alternatives plantejades.
Taula 1. Descripció de les alternatives de gestió de biorresidus.
NOM

DESCRIPCIÓ

ASPECTES A TENIR EN COMPTE

Alt. gestió
biorresidus
1

Tant els llots de depuradores com la FORM
i les restes vegetals es duen a la planta de
tractament mecànic i biològic de Milà, per
a la producció de compost

Cal analitzar la viabilitat de compostar tots
els fangs en aquesta planta, atès que la
seva capacitat de tractament d’aquesta
fracció és inferior a la generació actual
d’aquests residus a Menorca.

Alt. gestió
biorresidus
2

Es complementa la planta de tractament
mecànic i biològic existent a Milà amb una
nova planta de biometanització de
biorresidus

Cal analitzar la viabilitat d’aquesta
actuació i contrastar la mateixa atenent al
principi de simplicitat tecnològica
expressat en el Pla Director.

Alt. gestió
biorresidus
3

Els llots de depuradora es destinen, tal i
com es fa actualment, directament a
agricultura.

L’aplicació directa a agricultura dels fangs
de depuradora augmenta el risc de
contaminació per nitrats dels aqüífers de
Menorca.

Principi de simplicitat tecnològica
Sense perjudici de l’aplicació, quan escaigui, de les millors tecnologies disponibles, les
tecnologies aplicades a la gestió dels residus no han de suposar un increment dels costos
econòmics si no es justifica amb una millora ambiental substancial. En aquest sentit, la
simplicitat tecnològica garanteix les millors vies de gestió a un baix cost, a la vegada que fa
menys complexes els sistemes de gestió, redueix el risc de disfunció dels propis sistemes i
augmenta la seva resiliència.
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RESTES VEGETALS

LLOTS DEPURADORES
FORM

PLANTA DE TRACTAMENT
MECÀNIC I BIOLÒGIC COMPOSTATGE

COMPOST

BIOMETANITZACIÓ

DIGERITS

Agricultura.
Parcs i jardins

ALTERNATIVA
GESTIO
BIORRESIDUS 2

ENERGIA

Aplicació
directa a
agricultura

ALTERNATIVA
GESTIO
BIORRESIDUS 1

ALTERNATIVA
GESTIO
BIORRESIDUS 3

Figura 3. Diagrama de flux corresponent a les alternatives de gestió dels biorresidus.

Alternatives de gestió de residus recollits a via pública de Ciutadella
Ciutadella és el municipi que geogràficament s’ubica més lluny respecte l’Àrea de
Gestió de Residus de Milà, situada a Maó. Per aquest motiu, es planteja la
possibilitat d’emmagatzemar els residus de FORM, resta, paper-cartró, envasos
lleugers i vidre recollits a Ciutadella en una planta de transferència, amb l’objectiu
de minimitzar desplaçaments a tractament i fer així més eficient i sostenible el
servei de transport de residus.

Taula 2. Descripció de les alternatives de gestió dels residus recollits a la via pública de
Ciutadella.
NOM

DESCRIPCIÓ

ASPECTES A TENIR EN COMPTE

Alt. gestió
residus
Ciutadella
1

Els residus de FORM, resta, paper-cartró,
envasos lleugers i vidre recollits a
Ciutadella es transporten directament a
l’Àrea de Gestió de Residus de Milà (maó)

Situació actual

Alt. gestió
residus
Ciutadella
2

Els residus de FORM, resta, paper-cartró,
envasos lleugers i vidre recollits a
Ciutadella es transporten inicialment a una
planta de transferència de residus ubicada
a Ciutadella, i posteriorment es duen a
l’Àrea de Gestió de Residus de Milà (maó)

Cal analitzar la viabilitat d’aquesta
actuació.
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REBUIG

RESIDUS VIA
PÚBLICA
CIUTADELLA

ÀREA
TRANSFERÈNCIA
RESIDUS
CIUTADELLA

ÀREA DE GESTIÓ DE
REISDUS DE MILÀ

MATERIALS
VALORITZABLES

ALTERNATIVA
GESTIO RESIDUS
CIUTADELLA 1

ALTERNATIVA
GESTIO
VOLUMINOSOS 2

Alternatives de gestió de residus voluminosos
El Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus No Perillosos de Menorca (2004
– 2012) preveia una planta per a la gestió dels residus voluminosos la qual es va
construir i executar fins que un incendi produït el 19 de juny de 2017 la va destruir
totalment i com a conseqüència del qual va deixar d’estar operativa.
La concepció d’aquesta planta (vegi’s figura següent) era tal que permetia reduir la
quantitat de residus voluminosos dipositats a abocador mitjançant la separació de
residus perillosos, la recuperació de materials reciclables, i la reparació i
reutilització d’alguns residus. Aquesta concepció encaixa perfectament amb la
jerarquia de gestió de residus establerta per la normativa europea i estatal.

Figura 4. Esquema de gestió de residus voluminosos a la planta de tractament integral de
residus Voluminosos de Maó, la qual ha deixat d’estar operativa per un incendi produït el juny
de 2017.
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Tanmateix, la gestió de la planta, per part d’una empresa privada, era deficitària
des del punt de vista econòmic. Per tant, a fi i efecte de seguir gaudint d’una gestió
exemplar dels residus voluminosos a Menorca, el Pla Director planteja la necessitat
de construcció d’una nova planta de tractament de residus voluminosos, la qual
haurà de tenir vocació de servei públic a fi i efecte de garantir-ne la seva viabilitat
així com els avantatges evidents que suposa des del punt de vista de la gestió dels
residus d’acord amb la jerarquia de gestió que estableix el propi Pla.
La taula i figures següents descriuen les alternatives plantejades per aquesta
tipologia de residus.
Taula 3. Descripció de les alternatives de gestió dels residus voluminosos.
NOM

DESCRIPCIÓ

ASPECTES A TENIR EN COMPTE

Alt. gestió
residus
Voluminosos 1

Es construeix i posa en marxa una
nova planta de tractament integral de
residus voluminosos a la ubicació de
l’antiga (Maó)

Cal establir els requisits mínims de la
planta alhora d’assolir els màxims nivells
de recuperació de materials i reutilització
de residus d’acord amb la jerarquia de
gestió de residus establerta per
normativa.

Alt. gestió
residus
Voluminosos 2

Els residus voluminosos es duen a
plantes de gestió de residus d’iniciativa
privada ubicades a Menorca

Cal valorar els índex de recuperació i
preparació per a la reutilització de les
plantes existents.

REBUIG

RESIDUS
VOLUMINOSOS

PLANTA DE TRACTAMENT
INTEGRAL RESIDUS
VOLUMINOSOS – Servei
Públic

MATERIALS RECICLABLES

PLANTES PRIVADES DE
GESTIÓ DE RESIDUS
VOLUMINOSOS

MATERIALS RECICLABLES
RESIDUS PERILLOSOS

RESIDUS PERILLOSOS
RESIDUS REUTILITZABLES

REBUIG

ALTERNATIVA
GESTIO
VOLUMINOSOS 1

ALTERNATIVA
GESTIO
VOLUMINOSOS 2

Figura 5. Diagrama de flux corresponent a les alternatives de gestió dels residus voluminosos.
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5. DESENVOLUPAMENT DEL PLA
5.1.

Procés d’aprovació

Amb el present document es sol·licita l’inici al procediment d’avaluació ambiental
estratègica del Pla director sectorial d’infraestructures de gestió de residus no
perillosos de Menorca (2017-2025) d’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental i la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les
Illes Balears.
La tramitació s’iniciarà a principis del 2018 amb un període de consultes a les
administracions públiques i entitats interessades, que disposaran d'un període
d'almenys 45 dies hàbils per pronunciar-se sobre l'esborrany del Pla i el document
inicial.
Després d'aquest període, la Conselleria amb competències en matèria de Medi
Ambient elaborarà, prenent en consideració les observacions rebudes durant el
període de consulta, el document d'abast de l'estudi ambiental estratègic. Aquesta
fase s'enriquirà amb un Procés de Participació pública intensiu i obert.
A partir del document d'abast s'elaborarà l'Estudi Ambiental Estratègic, amb el qual
es desenvoluparà la versió inicial del Pla de residus. Tots dos documents seran
sotmesos a un període d'informació pública de 45 dies hàbils, previ anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), que coincidirà amb la fase de participació
pública establerta en les lleis 22/2011 de residus i sòls contaminats i 27/2006
d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de
medi ambient.
Posteriorment a la fase d'informació pública, les aportacions rebudes es valoraran i,
si escau, s'incorporaran, realitzant-se una nova revisió del document d'avaluació
ambiental i del pla integral de residus, com a versió definitiva del mateix.
A continuació, aquests documents, juntament amb els estipulats en els apartats c i
d de l'article 24.1 de la Llei 21/2013 de 9 de desembre, es remetran a l'òrgan
competent per a la formulació de la Declaració Ambiental Estratègica.
Una vegada formulada la Declaració Ambiental Estratègica, es procedirà a
l'aprovació definitiva del Pla director sectorial d’infraestructures de gestió de residus
no perillosos de Menorca (2017-2025) i la seva remissió al Govern de les Illes
Balears.

5.2.

Participació Pública

Per la seva banda, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats,
estableix en el seu article 10 l'accés a la informació i participació en matèria de
residus. En el seu paràgraf 3, estableix que les administracions públiques, els
interessats i el públic en general, tindran l'oportunitat de participar en els plans i
programes recollits en els articles 14 i 15 de la mateixa Llei, així com en l'avaluació
dels seus efectes en el medi ambient. Aquests plans i programes tindran caràcter
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públic i les autoritats competents les posaran en una pàgina Web accessible al
públic.
Els drets a la informació i participació pública vénen també emparats per la Llei
27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de
participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient.
Així, per donar compliment a les previsions sobre la participació pública, la
tramitació ambiental estratègica es durà a terme de forma paral·lela a la tramitació
del pla.

5.3.

Desenvolupament previsible del Pla

Un cop aprovat el pla, s'implementaran un conjunt de mesures i actuacions per al
compliment dels objectius plantejats. Les mesures i actuacions, el cronograma i els
actors implicats en les mateixes es trobaran especificats a la versió inicial de
PDSIGRNPM.
El seguiment i evolució dels objectius es realitzarà anualment a partir de les
informacions rebudes per les empreses concessionàries de l'explotació de les
instal·lacions de gestió de residus.

5.4.

Seguiment del Pla

El Pla Director determinarà quin serà l’òrgan de seguiment dels objectius que es
deriven de l’aplicació del Pla, i si s’escau, els mètodes i/o indicadors previstos a tal
efecte.

Pla Director Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus de Menorca 2017-2025.
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6. POTENCIALS IMPACTES AMBIENTALS
Els impactes ambientals potencials que es derivin de l’execució del Pla Director
estaran directament relacionats amb les actuacions que s’estableixin en el mateix,
les més rellevants de les quals es resumeixen a continuació:
•
•
•
•
•

Previsió de construcció de planta de transferència de residus a Ciutadella.
Previsió d’emplaçament per a la construcció d’una planta de tractament
integral de residus voluminosos.
Previsió d’emplaçament per a la construcció d’una planta de digestió de
fangs de depuradores i altres biorresidus.
Impuls d’accions de millora en instal·lacions de gestió de residus existents.
Previsió d’ampliació o reducció de capacitats de tractament de les
instal·lacions existents en base a les previsions d’augment o disminució de
certes fraccions de residus.

En relació a la previsió d’espais per a la ubicació de les futures infraestructures de
gestió de residus, el PDSGRNPM adopta els criteris següents:
•

•

•

Planta de transferència de residus de Ciutadella: s’ubicaria dins la zona
delimitada pel Polígon industrial on actualment s’hi ubica la deixalleria de
Ciutadella, o futura zona de creixement del mateix.
Planta de tractament integral de residus voluminosos: s’ubicaria a la
mateixa ubicació on s’emplaçava la planta anteriorment existent que es va
calcinar el passat estiu de 2017.
Planta de digestió de fangs de depuradores i altres biorresidus: en
cas que s’opti per la construcció d’aquesta infraestructura, el Pla en preveu
la seva ubicació dins dels terrenys on actualment s’hi emplaça l’Àrea de
Gestió de Residus de Milà.

Per tant, en cap cas aquestes ubicacions implicaran cap tipus de canvi d'usos
respecte les classificacions i qualificacions urbanístiques del sòl actualment
previstes en els planejaments urbanístics municipals i supramunicipals (Pla
Territorial Insular de Menorca). D’aquesta manera, atès que no s’estima necessari
delimitar noves zones d’equipaments per a les futures instal·lacions, els impactes
potencials sobre el medi es minimitzen en la màxima mesura del possible, al menys
des del punt de vista de la planificació estratègica.
Pel que fa a les futures instal·lacions de gestió de residus que puguin plantejar-se
des de la iniciativa de l’empresa privada, el PDSIGRNPM estableix que aquestes, en
cas de plantejar-se, s’ubicaran en aquells emplaçaments la classificació i
qualificació urbanística dels quals en garanteixi la compatibilitat, sense detriment
d’allò que determini l’òrgan ambiental corresponent en relació els corresponents
estudis d’impacte ambiental que calgui redactar.
D’altra banda, en quant a les instal·lacions de gestió de residus existents, tant les
promogudes per iniciativa privada com pública, el Pla Director no preveu que en
desaparegui cap.
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Els impactes ambientals a valorar s’estructuren al voltant de les repercussions que
pugui tenir el Pla Director en els següents vectors:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ocupació i consum de sòl.
Hàbitats i espècies protegides.
Espais naturals protegits.
Connectivitat ecològica.
Riscos naturals.
Cicle de l’aigua.
Ambient atmosfèric.
Paisatge i patrimoni.
Energia.
Residus i materials.
Medi Socioeconòmic.
Planejament urbanístic.
Canvi climàtic.

Els efectes positius de les futures instal·lacions o millora de les existents es traduirà
en una millor separació dels residus per tipologies per al seu posterior reciclatge o
valorització, l’allargament de la vida útil dels residus mitjançant la reutilització i la
garantia de disposar d’un abocador controlat on abocar aquells residus que no
tenen cap altre destí viable. La construcció de les noves instal·lacions, però, també
causa efectes negatius en el medi, deguts principalment a afeccions a l'ús del sòl,
als riscos ambientals i a factors socioculturals (principalment d'acceptació social).
En una primera valoració, es pot afirmar que l’impacte ambiental global derivat de
la construcció de noves instal·lacions i millora de les ja existents serà positiu, ja
que permetrà disposar d’unes infraestructures de tractament de residus adequades
per a l’assoliment dels objectius ambientals en matèria de gestió de residus de
prevenció, preparació per la reutilització, valorització i eliminació establerts per la
normativa vigent i el futur Pla Insular de Gestió de Residus de Menorca 2017-2023.
També disminuirà la quantitat de residus destinats a abocador, reduint el seu
impacte sobre el medi. El resultat serà un augment en l’aprofitament dels residus i
els recursos continguts en aquests, al mateix temps que es reduiran les emissions
de gasos d’efecte hivernacle.

L’anàlisi de potencials impactes ambientals que tot seguit es mostra (taula
següent), s’ha realitzat atenent als criteris anteriorment exposats, així com a les
conseqüències que tindrà l’execució de les millores i les futures infraestructures
previstes en el Pla atenent tant a la fase de construcció com d’explotació de les
mateixes.
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Taula 4. Valoració dels impactes ambientals potencials del PDSRNPM 2017-2025. Font: elaboració pròpia.
ELEMENT/VECTOR AMBIENTAL

IMPACTES POTENCIALS

NIVELL DE
RELLEVÀNCIA

Impermeabilització de sòls

Baix

Alteració de topografia i
moviments de terres

Baix

Pèrdua de sòl agrícola o
productius

Mig

Geomorfologia i
Geologia

Ocupació i consum de
sòl
Usos agrícoles o
ramaders rellevants

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
Per tal de donar compliment als objectius establerts al PDSRNPM serà
necessària la posada en funcionament de noves infraestructures de gestió
de residus, per a les quals en la fase d’avanç de pla no s’ha definit la
ubicació (nova planta de tractament integral de residus voluminosos,
planta de biometanització de biorresidus, i planta de transferència de
residus de Ciutadella). Tot i que aquestes instal·lacions implicaran la
ocupació del sòl, no implicaran cap tipus de canvi d'usos respecte les
classificacions i qualificacions urbanístiques del sòl actualment previstes en
els planejaments urbanístics municipals i supramunicipals (Pla Territorial
Insular de Menorca).
La construcció de les noves instal·lacions de gestió de residus previstes per
tal de donar compliment als objectius establerts al PDSRNPM implicarà
l’alteració de la topografia i el moviment de terres a les zones on finalment
s’ubiquin. Tanmateix, atès que les noves instal·lacions s'ubicaran en sòls la
classificació i qualificació urbanística vigents dels quals ho faci compatible,
es valora l'impacte com a BAIX.
Atès que el PDSRNPM no preveu en cap cas la instal·lació de futures
instal·lacions per a la gestió dels residus en sòls actualment destinat a
usos agrícoles o ramaders, es preveu que l'impacte potencial en aquest
sentit sigui BAIX.
Tanmateix, atès que el PDSRNPM planteja solucions per evitar la diposició
directa de fangs de depuradores a usos agrícoles, tot apostant per la
digestió anaeròbia i/o el compostatge dels mateixos, en tot cas les
operacions de gestió d'aquests residsu tindran com a conseqüència
l'increment de la disponibilitat de substrats orgànics de més qualitat per a
l'agricultura, suposant això un impacte ambiental POSITIU.

Pèrdua de superfície forestal
Usos forestals
rellevants

Risc de contaminació
dels sòls

Fragmentació i empobriment de
les taques forestals existents
Pèrdua de les espècies potencials
en aquests àmbits
Episodis de contaminació en fase
d’obres
Usos i activitats previstes

Baix

Mig
Mig

Atès que el PDSRNPM no preveu en cap cas la instal·lació de futures
instal·lacions per a la gestió dels residus en sòls d'usos forestals rellevants,
es preveu que l'impacte potencial en aquest sentit sigui BAIX.
Possible aparició en fase d’obres de vessaments que puguin afectar a la
qualitat del sòls.
Si bé les noves instal·lacions són activitats potencialment contaminadores
del sòl, aquestes incorporaran les mesures preventives per tal d’evitar
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ELEMENT/VECTOR AMBIENTAL

IMPACTES POTENCIALS

NIVELL DE
RELLEVÀNCIA

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
vessaments que puguin produir-ne una afectació.

HIC prioritaris

Desaparició o degradació de
taques d’HIC prioritaris

Alt

HIC no prioritaris

Desaparició o degradació de
taques d’HIC no prioritaris

Alt

Espècies protegides
o en extinció

Increment de la pressió
antròpica sobre aquestes
espècies
Degradació de l’hàbitat
d’aquestes espècies

Alt

Hàbitats i espècies
protegides

Espais
protegits

naturals

Connectivitat
ecològica

Espais
naturals
protegits
Xarxa Natura 2000

Afectacions als espais naturals
protegits

Mig

Presència
de
connectors d’abast
territorial

Fragmentació dels eixos de
connectivitat

Baix

Risc d'erosió

Generació de desmunts per a
talussos o construcció sobre
terraplens

Risc de
despreniments

Increment del risc a partir de les
mesures planificades

Alt

Riscos naturals
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Baix

El PDSRNPM no preveu en cap cas la instal·lació de futures instal·lacions
per a la gestió dels residus en sòls la classificació i qualificació urbanística
actual dels quals no ho permeti. Ara bé, el PDSRNPM planteja com a
alternativa de gestió dels fangs de depuradora la biometanització i/o el
compostatge. En aquests casos, la planta corresponent estaria ubicada a
l'Àrea de Gestió de Residus de Milà, i aquest emplaçament s'ubica prop de
S'Albufera des Grau, el parc natural més rellevant de Menorca. Com a
conseqüència, en cas que aquesta alternativa de gestió de residus
progressi, l'emplaçament experimentaria un increment en l'entrada i
sortida de vehicles pesats, al mateix temps que es podrien generar
impactes atmosfèrics i acústics que podrien degradar els condicionants
ambientals dels hàbitats d'interès comunitari propers. Per tant, a falta que
el PDSRNPM concreti quina serà finalment l'alternativa de gestió finals dels
fangs de depuradora, es preveu que l'impacte potencial en aquest sentit
sigui ALT, la qual cosa caldrà quantificar més detalladament en el
corresponent Estudi d'Impacte Ambiental, si s'escau.
Caldrà avaluar la possible afectació de les noves instal·lacions a les àrees
de distribució de les espècies protegides o en extinció.
Algunes de les instal·lacions objecte de millora incloses en el PDSRNPM
s'ubiquen a l'Àrea de Gestió de Residus de Milà, la qual s'ubica a poca
distància del Parc Natural de s'Albufera d'es Grau.
Les noves instal·lacions no afectaran de manera directa espais naturals
protegits, si bé donada la naturalesa de les activitats de recuperació de
residus, poden comportar-hi afectacions indirectes.
Atès que el PDSRNPM no preveu en cap cas que cap de les instal·lacions
existents o previstes impliqui la destrucció de zones d'interès per la seva
connectivitat ecològica, es preveu que l'impacte potencial en aquest sentit
sigui BAIX.
L'Àrea de Gestió de Residus de Milà s'ubica en una zona classificada com
de risc alt d'erosió (>26 TN/ha/any). Per tant es considera que l'impacte
potencial pot ser ALT.
Cap de les actuacions previstes en el PDSRNPM s'efectuarà en cap de les
zones delimitades amb risc de despeniments en la cartografia del Pla
Territorial Insular de Menorca. Per tant es considera que l'impacte
potencial serà BAIX.
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ELEMENT/VECTOR AMBIENTAL

Superficials i
subterrànies

Cicle
de
l’aigua

IMPACTES POTENCIALS

Cap de les actuacions previstes en el PDSRNPM s'efectuarà en cap de les
zones delimitades amb risc d'incendi en la cartografia del Pla Territorial
Insular de Menorca. Per tant es considera que l'impacte potencial serà
BAIX.

Impermeabilització del sòl i
alteració del règim d’escorrenties

Baix

Cap de les actuacions previstes en el PDSRNPM s'efectuarà en cap de les
zones delimitades amb risc d'inundació en la cartografia del Pla Territorial
Insular de Menorca. Per tant es considera que l'impacte potencial serà
BAIX.

Alteració dels cursos de
circulació dels fluxos torrencials

Baix

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

Risc d'inundació

Abastament

Problemàtiques associades a
episodis de contaminació

Alt

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

Mig

Estacionalitat dels consums

Baix

Aigües residuals

Mig

Règim estacional

Baix

Impacte derivat de la mobilitat
generada amb els nous usos
previstos i els desenvolupaments
del Pla, tant en generació de
GEH com de contaminants locals

Mig

Augment de l’impacte acústic
derivat de la nova mobilitat

Mig

Augment dels nivells sonors
associat a les instal·lacions

Mig

Instal·lacions

Sanejament

Qualitat de l’aire

Ambient atmosfèric
Contaminació
acústica

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ

Baix

Risc d'incendis

Cursos i qualitat de
les
aigües
superficials i
subterrànies

NIVELL DE
RELLEVÀNCIA
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No es preveu afectació sobre els cursos de circulació dels fluxos fruit de les
mesures incloses en el desenvolupament del PDSRNPM.
Caldrà tenir en compte la possibilitat d’episodis de contaminació a les
masses d’aigua a causa d’incidents puntuals, per exemple en les
instal·lacions de gestió i per tant mesures per evitar-ho o actuar
ràpidament
Caldrà analitzar l’impacte del desenvolupament de les mesures incloses en
el PDSRNPM ja que les actuacions de foment de la prevenció de residus
podrien tenir afectació en el consum d’aigua per al tractament de residus.
Caldrà tenir en compte l’estacionalitat de l’illa. Els consums i la generació
de residus i per tant el seu tractament varia significativament entre
mesos.
Caldrà analitzar l’impacte del desenvolupament de les mesures incloses en
el PDSRNPM ja que les actuacions de foment de la prevenció de residus
tindran afectació en la generació d’aigües residuals.
Caldrà tenir en compte l’estacionalitat de l’illa. Els consums i la generació
de residus i per tant el seu tractament varia significativament entre
mesos.
Caldrà analitzar l’impacte del desenvolupament de les mesures incloses en
el PDSRNPM sobre emissions atmosfèriques, tenint en compte les noves
necessitats de transport dels residus per a l’assoliment dels nivells de
valorització, reutilització i reciclatge previstos.
Serà necessari avaluar l’augment del impactes acústics derivats de les
noves necessitats de mobilitat que es generin associades al
desenvolupament dels objectius previstos.
Durant la fase de construcció de les noves instal·lacions necessàries per tal
de donar compliment als objectius establerts al PDSRNPMA es poden
incrementar de forma puntual els nivells sonors. Per altra banda, caldrà
avaluar l’impacte acústic de les noves instal·lacions en la fase de
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ELEMENT/VECTOR AMBIENTAL

IMPACTES POTENCIALS

NIVELL DE
RELLEVÀNCIA

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
funcionament.

Contaminació
odorífera
Elements d’interès
patrimonial
Eixos rellevants de
connectivitat social
Paisatge i patrimoni
Elements
paisatgístics
rellevants

Energia

Eficiència energètica
en
edificis i urbanització

Afectació a la població derivada
de les emissions d’olors
associades als procediments de
transport i tractament de residus
Possible afectació a la qualitat i
conservació d’aquests elements
Alteració o fragmentació dels
eixos de connectivitat social
existents.
Impacte paisatgístic de les noves
ocupacions i l’artificialització del
mateix
Alteració de les façanes
paisatgístiques (litoral, vies de
comunicació..)

Alt

Baix
Baix

Alt

Mig

Consum energètic

Mig

Necessitat de moviments de
terres

Mig

Residus de la construcció

Mig

Residus i materials

Medi Socioeconòmic

Efectes sobre la població dels
municipis i l’entorn pròxim
Efectes sobre l’economia dels
municipis, l’entorn pròxim i la
comarca
Efectes sobre el mercat de
treball dels municipis, l’entorn
pròxim i la comarca on està
ubicada

Pla Director Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus de Menorca 2017-2025.
Document Inicial Estratègic. Novembre 2017.

El funcionament de les infraestructures de tractament de residus i la
recollida i transport d’aquests poden derivar a problemes associats amb les
olors. L’aplicació de fangs als terrenys també poden ser causants de
molèsties d’aquest caire. Caldrà avaluar l’impacte de les activitats en
aquest àmbit sobre la població.

Mig
Mig

Mig

No es preveu afectació al patrimoni i als eixos de connectivitat social fruit
de les mesures incloses en el desenvolupament del PDSRNPM.

Caldrà avaluar l’impacte paisatgístic de les noves instal·lacions, vetllant
per l’ocupació de zones de baix valor paisatgístic i garantint la seva
integració paisatgística.
Caldrà analitzar l’impacte de l’augment dels consums energètics associats
a les noves necessitats de transport dels residus per a l’assoliment dels
nivells de valorització previstos. Tanmateix, també cal considerar la
reducció del consum com a conseqüència de les estratègies de valorització
energètica de certs residus.
La construcció de les noves instal·lacions de gestió de residus previstes per
tal de donar compliment als objectius establerts al PDSRNPM implicarà el
moviment de terres a les zones on finalment s’ubiquin.
Els residus de la construcció formen part de les actuacions a desenvolupar
pel PDSRNPM. S’ha de considerar els impactes en les instal·lacions
relacionades com pedreres.
No es preveu que cap de les actuacions previstes en el PDSRNPM generi
efectes sobre la població.
Algunes de les actuacions previstes en el PDSRNPM, especialment les
derivades de la millora d'instal·lacions existents o contrucciód e noves
infraestructures, poden tenir efectes positius sobre el mercat de treball i
l’economia dels municipis.
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ELEMENT/VECTOR AMBIENTAL

IMPACTES POTENCIALS

NIVELL DE
RELLEVÀNCIA

Efectes sobre els recursos i
l’activitat turística
Efectes sobre els serveis i
equipaments de la zona
Planejament urbanístic

Incompatibilitats o incoherències
amb el planejament vigent o
altres instruments d’ordenació

Canvi climàtic

Augment de les emissions de
GEH
Augment de la pressió sobre
recursos energètics
Afectació dels efectes derivats
del canvi climàtic:
· Augment de la temperatura i
major risc d’onades de calor.
· Augment dels fenòmens
tempestuosos.
· Augment dels períodes de
sequera.

Efectes derivats del
canvi climàtic
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Baix
Alt
Baix

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
No es preveu afectació sobre els recursos i activitat turística de la zona
fruit de les mesures incloses en el desenvolupament del PDSRNPM.
La construcció de noves instal·lacions de gestió de residus tindran efectes
directes sobre la dotació de serveis i equipaments.
No es preveuen incompatibilitats amb el planejament vigent o els
instruments d’ordenació fruit de les mesures incloses en el
desenvolupament del PDSRNPM.

Alt

Caldrà analitzar els efectes corresponents a les actuacions previstes en el
PDSRNPM en relació a l'increment en el transport de residus i consum
d’energia.

Mig

En el desenvolupament del Pla caldrà tenir en compte l’efecte que aquests
riscos poden tenir en referència a la gestió de residus per tal de preveure
mecanismes d’adaptació del sistema de gestió de residus.
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7. INCIDÈNCIES PREVISIBLES SOBRE ELS PLANS SECTORIALS
I TERRITORIALS CONCURRENTS
El PDSIGRNPM tindrà efectes positius en el seu conjunt derivats de la gestió de
residus, però també tindrà efecte en altres plans així com sobre elements
estratègics de l’illa com poden ser les infraestructures, l’energia, la I+D+i, etc.
Els plans i programes que poden tenir relació, veure’s afectats o afectar al
PDSIGRNPM que fins al moment s’han identificat són els següents:
•
•

Pla Territorial Insular de Menorca (2003).
Plans generals d’Ordenació Urbanística municipals.

Pla Territorial Insular de Menorca, PTI 2003
El Pla Territorial Insular de Menorca, aprovat el 25 d’abril de 20031, té per objectiu
establir, amb el caràcter d'instrument general que li és propi, l'ordenació sostenible
del territori de l'illa de Menorca i determinar, entre d’altres aspectes, les
infraestructures, les instal·lacions, els equipaments i els serveis de transcendència
insular i que constitueixen elements estructurants, així com els criteris per al seu
disseny, les seves característiques funcionals i la seva localització.
En matèria de gestió de residus, d’acord amb l’article 11.11 de les normes del Pla
Insular, els objectius que s’estableixen per a la coordinació de les accions de les
administracions públiques i la valoració de les privades són:
•
•
•

Minimitzar l'impacte ecològic i social.
Optimitzar els costos de tractament.
Promoure l’aprofitament prioritari per mitjà de la transformació.

En quant a les infraestructures per a la gestió de residus, l’article 22 del PTI
estableix la obligatorietat que l’ordenació territorial i urbanística garanteixi la
disposició de sòl idoni per a la gestió de tota classe de residus urbans, industrials,
residus de la construcció i demolició, fangs de depuradores i residus voluminosos.
Aquest article arriba a definir aspectes com la previsió de tractament de residus de
llots de depuradores en plantes concretes, la qual cosa podria entrar en
contradicció amb les previsions de futures plantes de gestió de residus de Menorca
previstes en el Pla Director d’Infraestructures de Gestió de Residus no perillosos de
Menorca 2017-2025.
El futur Pla Director, tot i respectar en la seva globalitat els criteris generals establerts en
el PTI en termes de gestió de residus a Menorca, pot implicar l’adopció de mesures
concretes que matisin certs articles de la normativa actualment vigent del PTI. En tot
cas, atès que el PTI es troba en fase de revisió, caldria que la futura versió del PTI
inclogués certs aspectes que el fessin coherent amb el Pla Director.

1

Actualment aquest pla es troba en fase de revisió.
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Plans generals d’Ordenació Urbanística municipals

Els criteris d’ubicació de les possibles noves instal·lacions previstes en el PDSIGRNPM
seran tals que en cap cas contravindran les normes urbanístiques municipals vigents. De
fet, el Pla Director únicament permetrà ubicar noves instal·lacions de tractament de
residus en aquells sòls la classificació i qualificació urbanística dels quals siguin
compatibles amb aquests usos.
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