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P R E S E N TA C I Ó

L’any 1993 va publicar-se el primer informe sobre l’Estat del Medi Ambient a les illes Balears, ela-
borat per la Societat d’Història Natural de les Balears (SHNB). El document, que va sortir en diver-
sos fascicles a un suplement de la premsa local, va suposar la primera anàlisi de la situació ambien-
tal del nostre territori. Va ser una iniciativa novedosa i necessària, en la qual hi participaren un
ampli ventall d’autors i col·laboradors. 

Des de llavors ençà, i inclosa l’edició que teniu a les mans, la SHNB ha elaborat tres informes
més, tots publicats dins la col·lecció Papers de Medi Ambient de l’Obra Social i Cultural de
“SA NOSTRA” .

La present edició, a diferència de les anteriors, fa referència a un període de dos anys, el bienni
1998-1999. Durant aquest temps s’han produït canvis importants, pel que fa a l’evolució de les
variables ambientals analitzades.

Les dades d’aquests darrers set anys ja ens permeten tenir una certa visió de les tendències ambien-
tals de les nostres illes. Factors com la gestió de l’aigua i dels residus, l’energia i la conservació de la
biodiversitat, han experimentat oscil·lacions que caldrà seguir amb atenció. S’han construït noves
infraestructures per gestionar l’enorme quantitat de residus que es produeixen i per atendre la
demanda creixent d’aigua, ha augmentat el consum energètic amb el consegüent augment de la
contaminació atmosfèrica, s’han creat nous espais naturals protegits, s’ha millorat la protecció del
territori. Però, en conjunt, estam lluny d’aconseguir un òptim pel que fa a la situació ambiental. 

Per fer camí cap a aquesta fita, que hauria de ser un objectiu comú de la nostra societat, la línia d’es-
tudi i d’anàlisi ambiental que suposa aquesta publicació és una eina imprescindible. Millorar-la i
completar-la, edició a edició, és un repte que “SA NOSTRA” i la Societat d’Història Natural de les
Balears volen seguir afrontant amb la certesa de la seva utilitat i rigor.

"SA NOSTRA", Caixa de Balears
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EL TEMPS A LES BALEARS EN EL BIENNI 1998-1999

José Antonio Guijarro Pastor

En aquest capítol es passa revista als fenòmens meteorològics més notables del bienni (1998-99). 

La nit del 23 al 24 de gener de 1998 es va formar una forta tempesta damunt Eivissa que va descarre-
gar pluges de 100 mm a Sant Carles i Sta. Eulària, amb inundacions importants. 

Del 10 al 12 de març, un temporal del NE, amb ratxes que assoliren els 90 km/h a nombrosos punts,
ocasionà la caiguda d’arbres, així com la suspensió del tràfic marítim entre Alcúdia i Ciutadella, i neva-
des a Mallorca per damunt de 1000 metres. (Va ser l’únic temporal d’aquest hivern). 

A l’inici del mes de maig una tempesta va deixar 111 mm a Mancor de la Vall, amb un ruixat de cala-
bruix (Mancor de la Vall, Caimari, Selva, Lloseta, ...) que va cobrir el sol de blanc com si hagués nevat. 

Al mes de juny el temps començà a ser dominat per vents africans, amb xafogor i pluges de fang, situa-
ció que va sovintejar fins passada la primera setmana de setembre. Amb aquestes situacions s’inhibeix
l’embat i es produeixen altes temperatures, com el dia 19 de juliol, quan el termòmetre va arribar a 38,2°
a l’aeroport de Palma. 

A novembre i principis de desembre varen abundar les precipitacions, amb ruixats tempestuosos i, oca-
sionalment, calabruix. Hi va haver també un episodi d’inundacions a sa Ràpita. 

El 31 de gener de 1999 una onada de fred va fer que nevàs (fins al nivell de la mar a l’est i sud-est de
Mallorca). El 10 i 11 de febrer va tornar a nevar, i el 15 es produïren gelades. 

La calor estiuenca va començar el 27 de maig, una altra vegada amb episodis d’advecció d’aire saharià i
algunes pluges de fang. Aquestes situacions també propicien l’ocurrència de rissagues, normalment al
port de Ciutadella, encara que el 9 d’agost també tingueren lloc als ports de Sóller i Sant Antoni. 

I encara hem de fer menció a un altre fenomen associat a les adveccions d’aire africà: en certes condi-
cions (vents de xaloc o llevant i una forta inversió tèrmica a baixa altura) es produeixen vents descen-
dents càlids i secs a sotavent de la serra de Tramuntana, que són especialment notables a la vall de Sóller.
Així, el 19 d’agost, devers les 4 de la matinada (hora oficial) la temperatura va pujar de 26 fins a 34,5°C,
mentre que la humitat davallava del 85 al 5%. També es va donar una rissaga a Ciutadella, i algunes plu-
ges de fang. 

El 24 d’agost hi ha una altra invasió d’aire saharià, i a sa Pobla s’assoleixen els 40°. La nit del 24 al 25
va ser de molta xafogor (a Palma la temperatura no va davallar de 29,4°), i el dia 25 es varen donar tem-
peratures molt altes: 42° a Sóller, 40,2 a l’aeroport de Palma (rècord per al mes d’agost), entre d’altres. 

Una altra d’aquestes situacions es va donar tard: del 27 al 29 d’octubre, amb nous rècords termomètrics
per a aquest mes. Acabada la calor, l’hivern va començar amb freqüents fronts freds al mes de desembre.
El dia 16, concretament, va nevar a Mallorca i Eivissa per damunt de 200 m. 
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Als gràfics adjunts es presenta l’evolució de les mitjanes anuals de temperatures màximes i mínimes, i
dels totals de precipitació als tres aeroports de les Illes en els darrers 30 o 40 anys. 

EVOLUCIÓ DE LA

TEMPERATURA

MÍNIMA MITJANA. 
1960-1999

Figura 1

EVOLUCIÓ DE LA

TEMPERATURA

MÀXIMA MITJANA. 
1960-1999

Figura 2

Les temperatures del bienni 1998-99 s’emmarquen bé dins de la tendència ascendent que s’observa des
dels anys 80. La pujada mitjana dels darrers vint anys es pot situar entre 1 i 1,5°. No sembla molt impor-
tant, perquè és un valor mitjà, i resta encara una mica d’incertesa sobre si es tracta de la detecció del
canvi climàtic antropogènic o si forma part d’un cicle de llarg període. No obstant, també hi ha con-
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cordança amb un altre efecte postulat com una conseqüència d’aquest canvi climàtic: un augment de la
variabilitat, a causa d’una major incidència de les circulacions meridianes envers les zonals. És així com
es pot conciliar un augment de la temperatura mitjana amb la consecució de rècords de temperatura
màxima i amb un cert increment d’onades de fred i nevades a l’hivern. 

La precipitació de 1998 va ser normal, mentre que la de 1999 va ser de les més baixes del període ana-
litzat. No obstant això, no es veu una tendència clara cap a una possible disminució de la precipitació
anual, de manera que si en aquests anys d’escassesa de pluges la sequera es percep amb una gravetat crei-
xent no és a causa d’unes precipitacions cada vegada més minses, sinó perquè les demandes d’aigua aug-
menten inexorablement cada any. 

EVOLUCIÓ DE LES

PRECIPITACIONS

1960-1999

Figura 3
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EL MEDI ATMOSFÈRIC

Carles Bujosa

INTRODUCCIÓ

La intenció d’aquest capítol és elaborar una avaluació objectiva de la qualitat de l’aire de les Illes Balears
al llarg dels anys 1998 i 1999. Per això ens hem basat en les dades obtingudes de les estacions de les xar-
xes de vigilància de la contaminació atmosfèrica en servei a les nostres illes.

A més a més, és precisament a l’any 1998 quan es comencen a dotar algunes estacions fixes d’analitza-
dors d’ozó. Per aquest motiu es dedicarà una especial atenció a aquest contaminant secundari que, atès
a les característiques climàtiques de la nostra terra, com són les altes temperatures i la forta insolació,
podrien suposar un risc d’alts nivells d’aquest contaminant.

ESTACIONS DE VIGILÀNCIA

Les estacions que han aportat les dades per a avaluar la qualitat de l’aire al llarg del període 1998 – 1999
han estat les següents:

Quadre 1. Estacions de la xarxa de vigilància de la contaminació a les illes Balears

Xarxa de Entitat Denominació Situació Paràmetres
vigilància gestora Estació subministrats

Sa Pobla Crtra. sa Pobla - Llubí km 2,5 Partícules en suspensió,
Finca “Sa Canova” SO2 i NOx

Inca Crtra. Inca - Sineu Km 0.5 SO2 i NOx

Subestació d’Inca
Central Torre Crtra. sa Pobla - Alcúdia km 6 SO2 i NOx

Tèrmica Meteorològica Albufera de Muro
d’Alcúdia Alcúdia I Crtra. d’Aucanada s/n. Partícules en suspensió,

Port d’Alcúdia - Central SO2, NOx i O3

GESA Tèrmica Alcúdia I
Ca’n Llompart Crtra. Campanet – Partícules en suspensió,

Pollença s/n SO2, NOx i O3

Central Pous Crtra Maó – Ciutadella. SO2 i NOx

Dièsel Maó km 1. Maó
Sant Lluís Crtra. Maó - Sant Lluís. Partícules en suspensió,

km 2. Maó SO2 i NOx

Central Ca’n Misses Poliesportiu “Ca’n Misses”. Partícules en suspensió,
Dièsel Eivissa SO2 i NOx

Eivissa Dalt Vila C/ Major - Escola Taller SO2 i NOx

d’Eivissa. Dalt Vila. Eivissa
Incineradora UIB Hospital Joan Camí de Caubet s/n Partícules en suspensió,
de Son Reus March SO2, NOx i O3

(TIRME)
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A la vista del Quadre 1, cal posar de manifest que les estacions que han aportat les dades per a aquest
estudi són de tipus suburbà-rural, amb la missió de vigilància de la qualitat de l’aire als voltants de deter-
minades instal·lacions industrials. Lamentablement, en aquesta Comunitat no es disposa d’una xarxa de
vigilància per a la contaminació urbana, les dades de la qual ens permetrien avaluar la contribució de la
font majoritària de la contaminació atmosfèrica: el trànsit rodat.

RESULTATS

S’han comparat els resultats obtinguts amb els valors límit i guia prescrits per la legislació vigent. Cal
definir com a “límit” aquell valor que, segons la legislació vigent, no es pot superar i com a “guia” aquell
que, tot i que és notablement inferior al “límit”, representa un objectiu de qualitat ambiental desitjable.

A continuació es representa per a cada un dels principals contaminants (SO2, NO2 i partícules en sus-
pensió) la seva situació enfront dels paràmetres legals segons cada una de les estacions considerades al
llarg dels darrers cinc anys (1995 - 1999) 

Nivells d’immissió d’SO2

VALORS D’SO2 (µG/NM
3
).

MITJANES ANUALS DE

VALORS DIARIS

Figura 4

S’observa que a totes les estacions s’enregistren uns paràmetres molt inferiors als valors guia, i que no es
pot detectar cap tendència definida, mantenint-se a uns nivells relativament constants que posen de
manifest una qualitat de l’aire altament satisfactòria a les àrees sotmeses a vigilància per les estacions en
servei.
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Nivells d’immissió d’NO2

VALORS D’NO2 (µG/M
3
).

PERCENTIL 98 DE VALORS

HORARIS

Figura 5

A l’igual que pel cas de l’SO2 s’enregistren uns nivells molt inferiors al valor guia. A diferència de l’an-
terior cas, els nivells d’NO2 són altament sensibles al trànsit, per la qual cosa observam uns valors
màxims en aquelles estacions més properes a les zones amb circulació de vehicles automòbils més inten-
sa, cosa que no s’observa en el cas dels nivells d’SO2, contaminant minoritari en el cas del trànsit rodat
i traçador de processos basats en l’ús de combustibles fòssils amb un contingut important en sofre, com
és el cas de fuel-oil o carbó. En qualsevol cas, les dades obtingudes posen de manifest una qualitat de
l’aire altament satisfactòria a les àrees de vigilància de les estacions estudiades.

Nivells d’immissió de partícules en suspensió

Com als anteriors casos, s’enregistren uns nivells molt inferiors al valor límit que prescriu la legislació
vigent. En el cas de les partícules en suspensió, cal dir que les dades enregistrades són les més sensibles
a qualsevol activitat, tant sigui de tipus humana com natural.

Es detecten partícules en suspensió procedents de processos industrials, trànsit, proximitat de vies no
asfaltades, èpoques de l’any amb marcada presència de polen; fins i tot s’han detectat episodis d’enre-
gistrament de partícules procedents dels deserts del Nord d’Àfrica. Així i tot, les dades obtingudes mani-
festen uns nivells altament acceptables a les àrees de vigilància de les estacions estudiades.
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VALORS DE PARTÍCULES

EN SUSPENSIÓ (µG/NM
3
). 

MITJANES ANUALS DE

VALORS DIARIS

Figura 6

LA PROBLEMÀTICA DE L’OZÓ

Com hem apuntat abans, al llarg de 1998 es comença a dotar algunes de les estacions fixes que han apor-
tat les dades per a aquest estudi d’analitzadors en continu de nivells d’ozó. Per això, sembla que ara és
el moment adequat per a fer una sèrie de precisions al voltant d’aquesta espècie química, d’important
ressò als nostres dies.

Un poc d’història

L’ozó, va ser detectat per primer cop a l’any 1785 pel químic holandès M. Van Marum, qui va observar
que l’oxigen sotmès a descàrregues elèctriques adquiria una olor peculiar, com de peix, amb caracterís-
tiques irritants i força oxidants. Pels voltants de 1801, Cruikshank va observar la mateixa olor a l’oxigen
preparat mitjançant l’electròlisi. Però no va ser fins a 1840 que el químic alemany Schoenbein va
reconèixer que l’esmentada olor era fruit de la formació d’una substància derivada de l’oxigen, a la qual
va batejar amb el nom d’ozó (del grec “fer olor”). Cap a l’any 1856, el químic i físic Andrews va demos-
trar que l’ozó estava format únicament per oxigen, deduint-ne que estava constituït per tres àtoms amb
la fórmula O3.
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L’ozó: protector o contaminant?

L’ozó present a l’atmosfera té una doble funció. La seva presència a l’estratosfera entre 20 i 40 km sobre
el nivell del mar, constitueix un mantell indispensable per a protegir la superfície terrestre de les radia-
cions ultraviolades provinents del sol. Aquesta capa, tot i la seva natura dinàmica (per absorció de radia-
ció UV per part de molècules d’O2 que regeneren, en part, el cinturó d’aquelles d’O3, que simultània-
ment es van destruint), és notícia constant pel seu forat i la seva pèrdua d’espessor per l’efecte de deter-
minades substàncies antropogèniques que, cada vegada més, fan més fàcil l’arribada de les radiacions
ultraviolades a la superfície terrestre.

A la troposfera, la capa atmosfèrica més propera a la superfície de la terra, –fins a uns 10 km sobre el
nivell de la mar- trobem un altre ozó, d’origen natural, procedent dels òxids de nitrogen (NOx), també
d’origen natural, presents a l’atmosfera, i dels composts orgànics volàtils (COV’s) biogènics que s’ajun-
ten amb intrusions d’ozó estratosfèric, o aquell que es forma a partir de l’oxigen atmosfèric sotmès a les
descàrregues elèctriques presents a una tempesta.

Però, a més a més d’aquest ozó, que constituiria els nivells de fons d’origen natural, es poden detectar
concentracions molt superiors, fruit de l’acció de l’home.

L’ozó troposfèric: un contaminant secundari

L’ozó troposfèric constitueix un contaminant secundari perquè no és emès directament a l’atmosfera,
sinó que la seva formació prové de tota una sèrie de reaccions fotoquímiques entre contaminants pri-
maris, activades per la llum solar.

Els principals precursors de l’ozó, emesos com a conseqüència de les activitats humanes, són els òxids de
nitrogen (NOx) i els composts orgànics volàtils (COV’s). Per l’acció d’una radiació solar intensa al llarg
d’un període de temps prou llarg, aquests composts entren en tota la sèrie de processos fotoquímics
atmosfèrics responsables de la formació de l’ozó troposfèric antropogènic, junt amb d’altres oxidants.
Això donarà lloc a què hi hagi una estacionalitat al llarg de l’any i al llarg del dia, en funció de la inten-
sitat d’aquesta radiació solar.

Els precursors es generen principalment a les zones urbanes i industrials, essent el principal responsable
el trànsit rodat, però, curiosament, són les àrees suburbanes i rurals, amb menys concentració de pre-
cursors, les que suporten els nivells més alts d’ozó.

La regulació legal de la concentració d’ozó: els llindars

La Directiva Comunitària 92/72, de 21 de setembre, sobre la contaminació atmosfèrica per ozó, fou
transposada a l’ordenament jurídic de l’Estat espanyol amb el Reial Decret 1494/1995. Enfront del con-
cepte de límit, amb totes les seves connotacions punitives, s’estableix un nou concepte: el llindar. 

Els llindars vénen a ser els límits superiors dels valors desitjables de concentració des del punt de vista
de la medicina preventiva. Constitueixen valors orientatius que no han de ser considerats com a fronte-
res a partir de les quals apareixen efectes perjudicials, i, de manera anàloga, una superació d’aquests
valors orientatius no implica automàticament un risc per a la salut.
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Aquests llindars tendran en compte la concentració d’ozó junt amb el temps que aquesta es manté.
D’aquí s’estableixen quatre llindars:

Quadre 2. Llindars de concentració d’ozó

Llindar Concentració d’ozó (µg/m3) Temps de durada

Llindars de protecció 65 24 hores
de la vegetació 200 1 hora

Llindar de protecció de la salut 110 8 hores

Llindar d’informació a la població 180 1 hora

Llindar d’alerta a la població 360 1 hora

Nivells d’ozó a les Illes Balears

A continuació es representen les màximes horàries mensuals d’ozó enregistrades a l’estació de l’Hospital

Joan March al llarg del període considerat en mg/m
3
.

MÀXIMES HORÀRIES

MENSUALS D’OZÓ

(µG/M3)

Figura 7

A la vista del gràfic s’observa que no s’enregistren superacions dels llindars horaris descrits abans, a més
a més, es pot constatar l’estacionalitat dels nivells d’ozó en funció de la radiació solar a la qual es feia
referència abans.

Aquesta dependència de la radiació solar queda també clara al següent gràfic, on es representen les res-
pectives evolucions de la concentració d’ozó en mg/m3 al llarg d’un dia de cada mes.
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EVOLUCIÓ DE LA

CONCENTRACIÓ D’OZÓ

(µG/M
3
)

Figura 8

CONCLUSIONS

A la vista de les dades exposades cal concloure que s’observa un bon nivell de la qualitat de l’aire a les
àrees sotmeses a estudi, constituïdes bàsicament per aquelles zones d’influència de les principals
instal·lacions industrials de les nostres illes (centrals tèrmiques i incineradora d’RSU’s). 

Els nivells dels principals contaminants enregistrats es troben per davall dels anomenats valors guia, els
quals per si mateixos ja representen un objectiu de qualitat ambiental.

Encara que de moment no s’han detectat superacions dels llindars establerts a la legislació vigent, la con-
taminació per ozó podria considerar-se un risc potencial a les nostres illes, ateses les condicions meteo-
rològiques de temperatura i insolació que afavoreixen la formació d’aquest contaminant secundari.

Malauradament no es disposa de dades de contaminació urbana. S’ha de tenir en compte que el trànsit
rodat és el principal focus de contaminació atmosfèrica, per la qual cosa és evident la necessitat de dis-
posar d’estacions de vigilància a zones urbanes per determinar de l’estat del seu medi atmosfèric.
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ELS SÒLS

Lluís Moragues

Poc s’ha avançat aquests dos darrers anys respecte al coneixement i catalogació dels nostres sòls. Tot i que
la cobertora edàfica és un dels factors ambientals més importants a la vegada que, per mor de l’ocupa-
ció urbana i de l’ús indiscriminat d’adobs inorgànics, un dels més fràgils, seguim sense disposar d’un
inventari de sòls a escala insular, o d’un catàleg de sòls a protegir.

Quant a la contaminació de sòls, el parlament de les Illes Balears (BOPIB 108, de 26 de juny del 97),
seguint els criteris generals del Pla Director Sectorial per a la gestió de Residus a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, es va comprometre a desenvolupar un Programa de restauració i descontaminació de
sòls contaminats.

La finalitat era la de caracteritzar i analitzar els possibles riscos sobre el medi ambient i la salut originats
pels sòls potencialment contaminats. Per això, es varen realitzar a l’any 1999 dos informes:

• Inventario y jerarquización de suelos potencialmente contaminados en la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears.

• Establecimiento de niveles de referencia para suelos contaminados en la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears.

Al primer informe se situen els emplaçaments amb una possible afecció. Aquests emplaçaments són
jerarquitzats en funció d’alguns factors de risc que poden afectar els ecosistemes o a la salut humana. Cal
destacar, però, que amb la denominació de “sòls contaminats” no s’identifiquen únicament els sòls en el
sentit edàfic de la paraula, sinó també totes aquelles superfícies contaminades per abocaments; per això,
la denominació de “terrenys contaminats” seria més adient.

En aquest informe no es té en compte la contaminació originada per la utilització massiva d’adobs, i sí
per altres activitats, com ara són les relacionades amb els abocadors de tot tipus de residus, la ramaderia
intensiva, els assortidors de gasolina, les plantes depuradores, els cementiris, ... 

Al segon informe es determinen els nivells de fons corresponents a emplaçaments no contaminats, per-
què serveixin de referència per a poder determinar a partir de quins valors es pot considerar que un sòl
està contaminat.

Ambdós informes, està previst que seran ampliats amb altres en els quals ja es definiran quines han d’es-
ser les mesures correctores per a descontaminar-los, són, sens dubte, una primera passa de cara a la pre-
servació del nostre patrimoni edàfic. Però abans de descontaminar, seria preferible regular totes aquelles
activitats que poden afectar aquesta fràgil cobertora. 

La conservació dels sòls no s’ha d’enfocar exclusivament perquè puguin esdevenir potencials contami-
nadors d’aqüífers o de les aigües superficials. Els sòls també s’han de preservar físicament, simplement
perquè són la base de l’agricultura així com de la majoria dels ecosistemes.



22

ESTAT DE LES RESERVES D’AIGUA A LES BALEARS

Bernadí Gelabert

INTRODUCCIÓ

L’aigua és un dels factors limitants més importants que condicionen la naturalesa i el desenvolupament
del poblament d’una determinada comunitat. En aquest capítol es resumeix la situació dels anys 98-99
amb: 1) un mapa representatiu de les reserves existents a les distintes unitats hidrogeològiques definides
en la Proposta del Pla Hidrològic de les Illes Balears (dades de desembre de 1999); i 2) diferents gràfi-
ques de l’evolució històrica, dins dels darrers 20 anys, dels nivells piezomètrics dels aqüífers més impor-
tants de les Illes Balears. 

METODOLOGIA PER A LA QUANTIFICACIÓ DE LES RESERVES

Per a la determinació del percentatge de reserves existents en les diferents unitats hidrogeològiques s’han
seguit les següents normes:

A cada unitat hidrogeològica se seleccionen entre 1 i 5 sondatges dels quals la Direcció General de
Recursos Hídrics disposi d’una sèrie temporal llarga (més de 10 anys) de dades de nivell piezomètric,
tengui informació de la profunditat del sondatge i de la naturalesa de l’aqüífer (o aqüífers) que travessi
i que, a més, estiguin uniformement repartits dins de cada unitat. En les unitats en les quals no es dis-
posa de sondatges amb més de 10 anys de dades de piezometria, se seleccionen els sondatges amb major
nombre de dades.

Es distingeixen dos tipus d’unitats hidrogeològiques: les que tenen contacte amb el mar (la gran majo-
ria) i les que estan aïllades del mar (per exemple, Estremera i Alaró).

Unitats hidrogeològiques en contacte amb el mar

Per a cada sondatge se selecciona la cota d’aigua històrica més alta i una cota base, a partir de la qual, si
es baixa, es produirà la intrusió marina. Aquesta cota base és funció de la distància del sondatge al mar
i s’ha suposat d’ 1 m d’aigua dolça per sobre del nivell del mar per a cada 4 km de distància a la costa. 

La determinació del percentatge de reserves restants a l’aqüífer en el moment actual es fa mitjançant 
l’equació:

Cota actual de l’aigua al sondatge (en m) – cota base (en m) 
Cota màxima històrica (m)-cota base (m) 

Posteriorment, per al percentatge de reserves de tota la unitat hidrogeològica es fa una mitjana dels dife-
rents sondatges considerats per a cada unitat.

Percentatge de reserves = x 100
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Unitats hidrogeològiques sense contacte amb el mar

Es considera la cota d’aigua més alta històrica i la cota de la base de l’aqüífer (determinada a partir de
les dades litològiques del sondatge). El percentatge que representa la cota actual del nivell de l’aigua es
determina de la mateixa manera:

Cota actual de l’aigua al sondatge (en m) - cota base (en m) 
Cota màxima històrica (m)-cota base (m)

Per a determinar el percentatge restant de les reserves totals de la unitat, es fa una mitjana dels percen-
tatges obtinguts pels diferents sondatges considerats.

ESTAT DE LES RESERVES

Mallorca

A Mallorca s’observa com, en el balanç hídric, el consum dels recursos comença a superar clarament els
renovables. El problema s’agreuja pel fet que el repartiment territorial de recursos i demandes és desi-
gual. Com que el problema més greu es dóna en la zona més poblada (la badia de Palma), la solució
adoptada es redueix bàsicament a la construcció de la planta dessaladora de la badia de Palma que ha
entrat en funcionament el juliol de l’any 1999.

RESERVES DE LES UNITATS

HIDROGEOLÒGIQUES

DE MALLORCA

Figura 9

ILLA DE MALLORCA
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01. Andratx
02. Deià
03. Puig Roig
04. Formentor
05. Almadrava
06. Fonts de Sóller
07. Fonts

08. S’Estremera
09. Alaró
10. Ufanes
11. Inca-Sa Pobla
12. Calvià
13. Na Burguesa
14. Pla de Palma

15. Serres Centrals
16. Sa marineta
17. Artà
18. Manacor
19. Felanitx
20. Marina de Llevant
21. Llucmajor 22.Campos

x 100
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Unitat hidrogeològica d’Alaró

Els nivells, en el mes de desembre de l’any 1999, assoliren la cota d’aigua mínima històrica (vegeu Figura
10).

EVOLUCIÓ DEL NIVELL

DE L’AIGUA . 
CAN NEGRET. 
UNITAT

HIDROGEOLÒGICA

D’ALARÓ

Figura 10

Unitat hidrogeològica del pla de Palma

Als voltants de Sant Jordi els nivells pugen a causa del rec amb aigües depurades provinents d’àrees adja-
cents al Pla de Sant Jordi. En canvi, al Pont d’Inca les cotes d’aigua són molt properes a zero, això és
degut a una explotació concentrada i excessiva. 

Unitat hidrogeològica de na Burguesa

Els nivells han pujat en desembre de 1999, respecte de novembre, a causa probablement del fet d’haver
mesurat el nivell en un moment en el qual no es bombejava aigua als voltants. De totes maneres, la
tendència general és a una disminució dels nivells, començada a partir de l’any 1987.

Unitat hidrogeològica de s’Estremera

Els nivells de s’Estremera han assolit el mínim històric (vegeu Figura 11). Es tracta d’un aqüífer sense
contacte amb el mar i, per tant, sense problemes de contaminació marina, malgrat l’excessiva explotació
i la baixada de les precipitacions.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

data

fe
b-

89

no
v-

89

ag
o-

90

m
ay

-9
1

fe
b-

92

no
v-

92

ag
o-

93

m
ay

-9
4

fe
b-

95

no
v-

95

ag
o-

96

m
ay

-9
7

fe
b-

98

no
v-

98

ag
o-

99

pr
of

un
di

ta
t 

ni
ve

ll 
(m

)



25

EVOLUCIÓ DEL NIVELL

DE L’AIGUA A

S’ESTREMERA. 
UNITAT

HIDROGEOLÒGICA

DE S’ESTREMERA

Figura 11

Unitat hidrogeològica de sa Marineta

Amb certes inflexions intermitges, els nivells disminueixen gradualment des de l’any 1974. Es necessà-
ria una explotació delicada mitjançant pous poc penetrants dins l’aqüífer.

Unitat hidrogeològica d’Inca-sa Pobla

Es dóna una disminució, amb altibaixos, dels nivells piezomètrics des de l’any 1996. Els nivells encara
estan un poc per damunt dels mínims històrics assolits l’any 1994.

Unitat hidrogeològica Llucmajor-Campos

Els màxims anuals de cota d’aigua baixen des de l’any 1995. El mínim històric es va enregistrar l’any
1994. Les reserves són molt baixes, amb problemes històrics i recents de contaminació marina.

Unitat hidrogeològica Marina de Llevant

Es produeix un descens suau i uniforme dels nivells piezomètrics des de l’any 1996. Respecte a l’any pas-
sat (1998), hi ha hagut una disminució aproximada d’un 20% de les reserves.

Unitat hidrogeològica Ufanes

És una unitat que no està en explotació i que presenta un drenatge cap a la unitat Almadrava i proba-
blement també cap a la unitat de Sa Pobla. Les seves reserves són només de l’ordre del 20%, a causa del
drenatge natural.
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Unitat hidrogeològica Almadrava

Es tracta d’una unitat poc explotada a la zona de control (zona de la vall de Colonya), amb reserves de
l’ordre del 30%. L’explotació més intensa i els problemes de contaminació marina es donen als voltants
de Can Puig i la zona del camp de golf.

Unitat hidrogeològica d’Artà

Es dóna una disminució progressiva de la cota dels nivells piezomètrics des de l’any 1996, però sense
problemes de qualitat.

Unitat hidrogeològica de Manacor

Es detecta una disminució progressiva dels nivells d’aigua des de l’any 1994 (vegeu Figura 12). El per-
centatge de reserves d’aigua és de l’ordre del 38%. Les aigües d’aquesta unitat presenten contaminació
per nitrats.

UNITAT HIDROGEOLÒGICA

DE MANACOR. POU 700-5-95. 
VARIACIÓ DE LA COTA D’AIGUA (M)

Figura 12

Unitat hidrogeològica de Felanitx

Es dóna una disminució progressiva dels nivells des de l’any 1996. El percentatge de reserves d’aigua
encara és important (43%).

Menorca

La situació hidrològica de Menorca és la més satisfactòria d’entre les Illes Balears, encara que s’observa
un progressiu agreujament de la situació.

68

66

64

62

60

58

56

54

52

50

co
ta

 d
’a

ig
ua

 (
m

)

m
ar

-9
4

se
p-

94

m
ar

-9
5

se
p-

95

m
ar

-9
6

se
p-

96

m
ar

-9
7

se
p-

97

m
ar

-9
8

se
p-

98

m
ar

-9
9

se
p-

99



27

RESERVES DE LES UNITATS

HIDROGEOLÒGIQUES DE

MENORCA

Figura 13 

Unitat hidrogeològica de Migjorn

Es donen problemes puntuals de contaminació marina a la zona de Ciutadella. El percentatge de reser-
ves restants és major a la zona de Maó (54%) que a la de Ciutadella (28%), encara que hi ha una clara
disminució progressiva dels nivells de l’aigua, iniciada ja a l’any 1984 (Figura 14). Els nivells piezomè-
trics no havien estat mai tan baixos com a finals de l’any 1999.

MILITARS-MAÓ 2 (856) / 
EVOLUCIÓ DEL NIVELL

DE L’AIGUA. UNITAT

HIDROGEOLÒGICA

DE MIGJORN

Figura 14

Unitat hidrogeològica d’Albaida

Els nivells han assolit el mínim històric. Ha existit (des de l’any 1990) i existeix una disminució pro-
gressiva de la cota d’aigua. De totes maneres, les reserves restants són encara de l’ordre del 60%.
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Eivissa

A l’illa d’Eivissa, les unitats hidrogeològiques clarament sobreexplotades són les de Sant Antoni, Santa
Eulària i Eivissa. A totes elles s’han detectat processos greus d’intrusió marina, per la qual cosa el Pla
Hidrològic de les Balears preveu una dràstica reducció d’extraccions (d’entre el 20 i el 30%, segons les
unitats).

RESERVES DE LES

UNITATS

HIDROGEOLÒGIQUES

D’EIVISSA

Figura 15

A les unitats sobreexplotades la reducció d’extraccions es compensa amb la producció de les dues plan-
tes dessaladores que hi ha en servei en els municipis d’Eivissa i Sant Antoni, amb una capacitat de
19.000 m3/dia.

Unitat hidrogeològica de Sant Miquel

Disminueix l’intens grau d’explotació, però persisteix la intrusió salina a l’aqüífer quaternari i puntual-
ment a l’aqüífer calcari.

Unitat hidrogeològica de Sant Antoni

L’explotació és ara més moderada, a causa de la provisió de recursos procedents de la planta dessalado-
ra. De totes formes encara existeix un notable focus d’intrusió marina.
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Unitat hidrogeològica de Santa Eulària

Disminueix l’elevat grau d’explotació; un problema afegit és la contaminació per sulfats causada per 
l’aflorament dels guixos del Keuper (Triàsic superior). 

Unitat hidrogeològica de Sant Carles

Existeix una intensa explotació a la zona de Sant Carles, provocant problemes d’intrusió marina.

Unitat hidrogeològica de Sant Josep

Les aigües d’aquesta unitat presenten una bona qualitat química.

Unitat hidrogeològica d’Eivissa

Disminueix l’intens grau d’explotació a causa de les aportacions de recursos provinents de la planta 
dessaladora.
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LA BIODIVERSITAT, ELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS I LES RESERVES MARINES

Guillem X. Pons

LA BIODIVERSITAT

Biodiversitat és el terme amb què se denomina la riquesa biològica d’una determinada zona. Entre els
seus components se troben la quantitat i abundància d’espècies, subespècies i races, la varietat d’hàbi-
tats, ecosistemes i paisatges o la informació genètica. Tots ells se combinen per a regular el clima, pro-
duir i mantenir el sòl, els boscos i les pastures, equilibrar els components de l’atmosfera, mantenir els
cicles de l’aigua i el carboni, i generar una immensa productivitat en les zones costaneres. Aquests pro-
cessos són la base de la vida en la Terra tal com la coneixem avui en dia. L’evolució dels éssers vius del
planeta ha generat una gran varietat de models i adaptacions per a poder sobreviure en el seu medi
ambient. Cents, mils o milions d’anys ha costat a moltes espècies, subespècies i varietats genètiques arri-
bar a un cromatisme i una estructura determinats, donant lloc a l’actual diversitat de vides o biodiversi-
tat. Cada una d’aquestes expressions naturals contenen milers de gens plens d’informació sobre com ha
superat el repte de sobreviure en un ecosistema cambiant. La biodiversitat no radica únicament en el
nombre d’animals i plantes en les seves distintes formes; abarca també les seves interrelacions i propor-
cions, que han de ser les adequades. No és, per tant, una qüestió de quantitat, sinó de qualitat. La diver-
sitat biològica necessita de tots els seus components en la dosi apropiada. 

L’ésser humà s’ha fixat sempre en la naturalesa per a copiar les seves tàctiques i adaptacions i aplicar-les
a la seva tecnologia. El sistema d’ecolocalització de ratapinyades i cetacis ha estat la base per al desenvo-
lupament del sonar; les propietats de les plantes medicinals són fonamentals en la farmacologia moder-
na; els sistemes de termoregulació de molts animals s’han utilitzat com a guia en la recerca de solucions
i sistemes d’aprofitament energètic… 

Anualment s’extingeixen milers d’espècies animals i vegetals, així com un nombre desconegut de
subespècies, poblacions i varietats genètiques. Amb ells perdem per a sempre milers d’anys de coneixe-
ment i privam les generacions futures de recursos naturals que són fonamentals per al seu benestar i
supervivència. La necessitat de mantenir un ecosistema divers i protegir la resta dels éssers vius d’aquest
planeta va més enllà de raons merament romàntiques. La seva finalitat és la d’assegurar que cada ecosis-
tema disposi en el futur dels mitjans necessaris per  a fer front a les eventualitats que se li presentin i
assegurar-ne així la supervivència. 

Però, afortunadament, també se descriuen noves espècies que ajuden a conèixer i desvetllar peces desco-
negudes dels nostres ecosistemes. Durant 1998 i 1999 s’han descrit algunes d’aquestes noves espècies.
Així, s’ha descrit un crustaci copèpode de coves anquihalines litorals de les Balears (Jaume et al., 1999).
Se reordena el grup descrivint un nou gènere Thompsonopia n.g. Thompsonopia mediterranea n.sp. que
fou recol·lectada de la Cova de na Mitjana (Capdepera, Mallorca). Així mateix, també se reordena el
coneixement de distints tàxons: Stigocyclopia balearica, coneguda fins ara només en coves de Mallorca,
fou recol·lectada en coves de Lanzarote (Illes Canàries) ampliant la seva àrea de distribució. A més a més,
Paracyclopia gitana descrita recentment amb material provinent de Menorca és considerada sinònima de
S. balearica.
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Pel que fa a espècies vegetals, Mayol et al. (1998) descriuen una subespècie de tem, Thymus herba-baro-
na subsp. bivalens, patroendemisme restringit a una localitat de la serra d’Alfàbia (sa Gubia). Rosselló i
Sáez (1998) descriuen Limonium carvalhoi, endemisme present al salobrar de sa Porrassa (Magalluf ),
una zona greument amenaçada per la construcció. Sáez et al. (1998) descriuen una altra saladina,
Limonium leonardi-llorensii. Aquest tàxon havia estat confós amb una altra espècie (L. marisolii).
Rosselló et al. (1999) descriuen una nova espècie vegetal, Biscutella ebusitana n. sp., una espècie diploi-
de pròpia dels penya-segats litorals de l’oest de les Balears. Per últim, Helianthemum scopulicolum, fou
descrit per Sáez et al. (1999), endemisme restringit als penya-segats marítims del Cap Fabioler, a la
Trapa.

En resum, durant aquests període, a les Illes Balears, s’han descrit les següents espècies: 

Quadre 3. Espècies descrites a les illes Balears durant 1998 i 1999

Cyclosa groppali Pesarini 1998 Aranya

Parmena balearica Vives 1998 Escarabat

Thymus herba-barona subsp. bivalens Mayol, Sáez i Rosselló 1998 Fanerògama

Limonium carvalhoi Rosselló i Sáez, Ll. 1998 Fanerògama

Limonium leonardi-llorensii Sáez, Carvalho i Rosselló 1998 Fanerògama

Bathymedon longirostris Jaume, Cartes i Sorbe 1999 Crustaci marí

Thompsonopia mediterranea Jaume, Fosshagen i Iliffe 1999 Crustaci anquihalí

Hydroporus lluci Fery 1999 Escarabat

Biscutella ebusitana Rosselló, Torres, i Sáez 1999 Fanerògama

Helianthemum scopulicolum Sáez, Rosselló i Alomar 1999 Fanerògama

Primer és necessari conèixer, després preservar sota una figura legal de protecció, i per últim gestionar
d’acord amb uns criteris coherents amb la preservació del medi ambient.

Però no tan sols és molt important conèixer la biodiversitat intrínseca d’un territori, també cal preser-
var espais naturals perquè aquesta biodiversitat pugui sobreviure. 

En la mar també podem trobar-nos amb zones poc conegudes i amb elevada biodiversitat. Aquest
és el cas de les zones costaneres on se desenvolupen les fanerògames marines, com Posidonia oce-
anica, que manté els ecosistemes més biodiversos de la mar Mediterrània, amb més de 1.400
espècies. 

No s’ha de confondre l’augment de biodiversitat amb la salut de l’ecosistema. De fet, moltes de les
majors alteracions en els ecosistemes s’han produït per un increment sobtat de biodiversitat. El terme
biodiversitat hauria de ser utilitzat únicament per a denominar la diversitat biològica integrada en una
dinàmica ecològica. En la Mediterrània després de la construcció del canal de Suez, més d’un centenar
d’espècies ictiològiques (de peixos) han poblat el Mare Nostrum. Això ha desenvolupat noves pesque-
ries, però també ha originat nous problemes, com la proliferació de plagues de grumers i el desplaça-
ment de les espècies autòctones. També el cas de l’anomenada “alga assassina”, Caulerpa taxifolia, és un
increment puntual de biodiversitat. Però, la seva expansió pot posar en perill les praderies de faneròga-
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mes marines. L’any 1998 fou publicada per primer cop a les illes Pitiüses la presència d’una nova alga
tropical, Lophocladia lallemandii, provinent de l’oceà Índic i de la mar Roja, via canal de Suez. Una passa
endavant molt positiva és la creació de reserves marines que són reservori de biodiversitat, zones prote-
gides de cria de multitud d’espècies que després afavoriran l’augment de recursos pesquers de les zones
circumdants. Normalment, aquestes zones també estan situades en zones properes a àrees de nidificació
d’ocells marins (ZEPA: Zona Especial per a la Protecció d’Aucells), que així també tendran un augment
de recursos disponibles.

ELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS

La Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears vol frenar el descontrol de visitants dels
parcs i àrees naturals de les Illes. Actualment s’estudien fórmules indirectes per limitar l’accés a zones que
es poden veure afectades per la sobreocupació humana, com pugui ser l’Albufera, ses Salines d’Eivissa,
etc. Aquestes mesures podrien passar per fer pagar l’entrada a aquestes àrees, fer pagar alguns dels ser-
veis que ofereix el parc o fins i tot limitar les visites. S’ha de recordar que l’any passat prop de 125.000
persones visitaren s’Albufera (sense tenir en compte els visitants de la platja ). Un parc natural o una àrea
natural és un espai per preservar la natura, no per destruir-la.

És un fet constatat que a la reserva de ses Salines entren milers de turistes amb motos que ocasionen un
elevat deteriorament de la vegetació. Aquests atemptats no es poden permetre de cap de les maneres i és
necessari que s’adoptin mesures perquè aquestas situacions no es tornin a repetir.

Un dels exemples de com es pot obtenir un millor control en àrees naturals és el model de regulació de
les visites a Cabrera, que aquest estiu ha posat en marxa el mateix parc i que evita l’impacte ambiental
de la massificació d’espais naturals.

La direcció general de Biodiversitat pretén seguir una política de compra d’espais naturals amb caracte-
rístiques ecològiques notables, independentment de si ja estan protegits o no. Els criteris poden ser, per
exemple, la presència d’endemismes, una zona de nidificació de voltors, els hàbitats dels ferrerets, etc.
Tot i que els espais naturals tenen un especial protagonisme en les adquisicions, també són susceptibles
de compra aquelles finques o terrenys que presentin elements culturals i etnològics igualment d’interès.
En tot cas, sempre seran zones emblemàtiques i valuoses que s’incorporaran al patrimoni públic. 

Les Illes Balears són la penúltima comunitat autònoma pel que fa a la superfície d’àrees proposades per
a formar part de la futura xarxa europea d’espais naturals protegits. La proposta que l’anterior Govern
remeté a Madrid i que ara és a Brussel·les s’ha de qualificar com a totalment insuficient, ja que afecta
únicament 88.007 hectàrees (el 4’7% del nostre territori). Només Aragó (4’4% del territori) presenta
una proposta per sota de la nostra, mentre que altres comunitats, com són les Canàries, Madrid o La
Rioja, presenten propostes que superen el 30% dels seus respectius territoris. 

Pel que fa a la protecció del territori hi ha un intent d’augmentar i protegir determinades zones que
sofreixen una important pressió urbanística. Així, s’avança en la protecció de dues zones a les Pitiüses: a
la primera, donant llum verda a l’elaboració del Pla d’Ordenació de Recursos Naturals de Cala d’Hort
(BOCAIB Núm. 148, 27-11-1999 Resolució de la consellera de Medi Ambient sobre la delimitació de
l’Àrea de Cala d’Hort (Eivissa) a efectes de l’elaboració del PORN); i a la segona continuant els tràmits
del PORN de ses Salines d’Eivissa i Formentera i del seu entorn terrestre i marí (BOCAIB Núm. 120,
23-09-1999 acord de Consell de Govern aprovat en sessió de dia 27 d’agost de 1999 sobre la iniciació
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de la tramitació del pla d’ordenació de recursos naturals de ses Salines d’Eivissa i Formentera i del seu
entorn terrestre i marí).

LES RESERVES MARINES

Pel que fa al medi marí, s’han establert noves reserves marines que regulen distintes zones d’alt valor
ecològic de la mar balear. Aquestes reserves vénen establertes per:

• Decret 63/1999, de 28 de maig, pel qual s’estableix la Reserva Marina dels Freus d’Eivissa i
Formentera.

• Ordre del conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria de 15 de juny de 1999, per la qual s’estableix
la Reserva Marina del nord de Menorca compresa entre la punta des Morter, l’illa dels Porros i el
cap Gros i es regulen les activitats que s’hi poden desenvolupar.

• Ordre de 6 d’agost de 1999 per la qual es regulen les activitats que es poden desenvolupar dins la
Reserva Marina de s’Arenal - cap de Regana.
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ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Pau Balaguer i Lluís Gómez-Pujol

INTRODUCCIÓ

El territori és l’espai geogràfic en sentit ampli (terrestre, marítim, aeri i subterrani) assignat a un ésser
individual o a una entitat col·lectiva. Mentre que en biologia s’aplica a un conjunt ampli de referents,
des de l’adscripció d’un individu a una determinada àrea de localització o la potencialitat que hi aparei-
xi, en Geografia, quan l’individu no és altre que l’home, el territori assoleix un altre sentit a més a més
d’espai adscrit i viscut. El territori és doncs l’espai utilitzat i adaptat a les necessitats del grup que l’ocu-
pa i el transforma d’acord a les necessitats canviants en un continu procés de territorialització o cons-
trucció del paisatge.

El territori, a més  de suport o continent de l’activitat i les relacions antròpiques, és un recurs econòmic
força important. Potser també seria convenient en plena vigència del cos teòric de la sostenibilitat, con-
siderar-lo com a recurs social o com a indicador de benestar (Mebratu, 1998). De fet el territori, com a
espai físic, és un recurs limitat com ho pugui esser l’aigua potable o els combustibles fòssils. Però mal-
grat que reuneix condicions i usos que serien propis del que l’economia clàssica anomena com a bé lliu-
re, el territori no es considera com a tal i està sotmès a l’evolució del sistema econòmic. Segons el nos-
tre parer es dóna una situació contradictòria com que essent territori i paisatge (o si tant es vol patri-
moni) la mateixa cosa, o trobant-se al mateix espai físic, una accepció (fonament de la propietat priva-
da) sia un bé de mercat i l’altra (el resultat de l’antropització del medi natural) un bé lliure que consti-
tueix un servei ambiental essencial per a activitats econòmiques tan importants com el turisme i, també,
per a la salut i l’oci de la població. Cal afegir que ambdues accepcions entren en conflicte, perquè l’ús
indiscriminat de l’espai físic genera externalitats que es tradueixen en la degradació del paisatge, ja com
actiu de l’economia turística, ja com a necessitat social.

Dèiem que el territori és un recurs limitat, efectivament, les Illes Balears sumen una superfície frag-
mentada alhora que enrevoltada d’aigua de 5.014 km2. Si a mitjans del segle XIX, en plena autarquia i
amb el que avui consideraríem un equilibri entre població i recursos, la població de fet de les Illes Balears
era si fa no fa de 291.934 persones amb densitats de l’ordre de 58 hab/km2; avui per avui la població de
dret enrevolta les 800.000 persones a les quals cal afegir una població flotant que pot arribar a un volum
màxim d’1.280.000 persones. Aquest volum de població suposa densitats de l’ordre de 157 hab/km2

(quasi bé el triple que a 1877) si només considerem la població de dret, o de 250 hab/km2 quan entra
en el còmput la població visitant. Aquesta última xifra és força significativa, suposa que les densitats de
població de les Balears s’han quadruplicat en poc més d’un segle, i que assoleixen densitats crítiques sem-
blants a les de les conurbacions europees i genera situacions tan peculiars com és el cas de l’entitat metro-
politana (de facto però no legal) de Palma que a 1995 aglutinava el 51% de la població de Mallorca, i
que juntament amb els nuclis de població dels municipis veïnats més propers a la capital, la xifra s’acosta
al 70% de la població.

Al creixement de la població, de dret i visitant, cal afegir una major empremta sobre el territori, la
bonança econòmica juntament amb un planejament urbanístic força desenvolupista ha permès l’exten-
sió del fet urbà a quasi tota la superfície de les Illes Balears. Com apunta Rullan (1999) després de qua-
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ranta anys de creixement i desenvolupament econòmic, turisme, urbanisme, territori, la conservació
i gestió d’espais naturals o la política immobiliària són elements tan imbricats que és quasi bé impos-
sible analitzar-los per separat.

L’ordenació del territori és la política que s’ocupa de la presència, distribució i disposició en el terri-
tori d’aquells fets als quals es confereix la capacitat de condicionar o influir en el desenvolupament i
benestar dels seus habitants (Zoido et al. 2000). En un context com el nostre i mediatitzats per l’ex-
periència hauríem de parlar estrictament d’una ordenació urbanística fins a l’aprovació de les
Directrius d’Ordenació Territorial (DOT), i fins i tot després d’aquestes. Tanmateix la importància
de l’ordenació territorial o urbanística rau en la classificació del sòl i en les matrius d’usos. Altres apar-
tats d’aquesta memòria toquen temes com l’abastiment d’aigua, els residus, la gestió d’espais naturals;
nosaltres abordarem els vincles medi ambient-territori des de dos vessants. El primer farà referència a
la configuració del model territorial de les Illes Balears, i a un dels seus principals problemes: la pres-
sió territorial. En aquest capítol es revisa el cos legislatiu generat durant el període 1998-1999.

LA PRESSIÓ TERRITORIAL

La configuració territorial de les Illes Balears respon a un llarg i dilatat procés d’antropització del medi
natural. Són diferents els episodis, les intensitats i els agents que hi han intervengut. Rullan (1997)
en realitza una acurada cronologia que per als nostres interessos reprendrem a la segona meitat del
segle XX.

El model territorial de les Illes Balears ha vengut condicionat des de la segona meitat del segle XX pel
desenvolupament urbanístic estretament lligat a l’increment de l’activitat turística. En aquest sentit es
poden diferenciar tres episodis de desenvolupament turístic amb les seves respectives implicacions
territorials (Rullan, 1999). El primer dels episodis coneguts com a “boom” turístic abraça des de la
dècada dels anys 50 fins a la crisi econòmica mundial de 1973. El segon “boom” ocuparia després de
la recuperació de la crisi del 73 a la dècada dels vuitanta. El primer cicle es caracteritza per un urba-
nisme intensiu, amb els grans hotels i els blocs de pisos per a la població immigrant com elements
més característics. La pressió sobre el litoral segueix a la dècada dels vuitanta i es manifesta en forma
d’apartaments i adossats. És l’època de les residències secundàries de la població autòctona resultat de
l’augment de renda local; paral·lelament comença el procés de protecció de les àrees naturals de l’ar-
xipèlag que cristal·litzarà finalment en la Llei d’Espais Naturals de 1991. El tercer boom turístic
comença a principis dels noranta, i els trets territorials més característics són la compra per part d’es-
trangers de propietats immobiliàries tant rústiques com urbanes (Seguí, 1998); així com un creixent
procés de residencialització del sòl rústic i en una reconversió funcional de l’espai rural (Binimelis,
1999).

Inserits en aquest tercer boom, avaluar aquesta extensificació de la urbanització no és senzill, molt
manco ho és trobar-ne un indicador. Una primera possibilitat consistiria en constatar els canvis en les
superfícies de sòl assignades a cada una de les classes urbanístiques. Aquesta temptativa és poc fruc-
tuosa atès que, exceptuant el cas de Menorca, aquestes dades no es disposen per a la totalitat dels
municipis de Mallorca i les Pitiüses. A grans trets les Illes Balears reparteixen el seu sòl en les següents
classes:
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Quadre 4. Classificació del sòl a les illes habitades de l’arxipèlag balear

Sol urbà i urbanitzable         Sòl rústic comú             Sòl rústic protegit                 Superfície

km2 % km2 % km2 %              km2 %

Mallorca 252 6,92 2.002 54,99 1.386 38,07 3.640,16 100

Menorca 45 6,41 363 51,72 294 41,88 701,84 100

Pitiüses 46 7,38 197 31,60 280 44,92 623,30 100

Illes Balears 343 6,90 2.662 53,61 1.960 39,47 4.965,30 100

Font: Comissió Insular d’Urbanisme del Consell de Mallorca, Comissió Insular d’Urbanisme del Consell Insular de Menorca
i Servei d’Ordenació del Territori de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transport.

Una aproximació al consum territorial podria partir de la superfície assignada a urbà o urbanitzable, com
es pot comprovar al Quadre 4; aquestes categories suposen a tot estirar un 7% de la superfície de les illes.
I a més a més cal considerar que les Directrius d’Ordenació Territorial, així com la moratòria del Consell
de Mallorca en redueixen la superfície. De les xifres anteriors destaca la superfície de sòl rústic comú,
quasi bé la meitat de cada una de les illes.

Tanmateix la recerca d’un indicador a nivell municipal que es pugui revisar anualment limita molt les
possibilitats. Rullan et al. (1999) proven d’establir la pressió territorial a partir de la fotografia aèria sense
obtenir resultats massa fiables, pel que implementen un model on correlacionen la presència d’edifica-
cions d’ús residencial amb tota una sèrie de variables que els permeten, després de la comprovació de
camp, fer projeccions de futur. 

El problema, però, continua sobre la taula: com es pot avaluar la pressió territorial a nivell municipal
per a poder fer-ne un seguiment anual? Al nostre parer, unes de les possibilitat tot i que continua pre-
sentant problemes, és el càlcul de la superfície construïda de nova planta a partir de les dades que faci-
lita el Col·legi d’Arquitectes de Balears. 

Un primer emperò en aquest indicador és que no recull la construcció que es realitza sense les llicències
i els procediments pertinents. També es pot donar la possibilitat que no tota la superfície visada al
Col·legi d’Arquitectes s’arribi a construir o el cas contrari que s’excedeixi. En el primer dels supòsits
podríem recórrer a la superfície visada que facilita el Col·legi d’Aparelladors perquè aquests cobren els
seus honoraris quan es realitza el final d’obra. Tot i així el biaix que pugui introduir la no execució de
les obres s’ha d’equilibrar amb un fet força habitual com és no declarar el final d’obra per a evitar el paga-
ment d’impostos. Un altre entrebanc apareix pel caràcter vertical de la construcció, és a dir la superfície
visada no equival estrictament a superfície del municipi construïda, atès que per a l’habitatge s’aixequen
plantes. La superfície visada té a favor l’accessibilitat de les dades, la seva assignació territorial i la sepa-
ració entre metres construïts d’habitatge, industrial, etc.

En el marc dels esdeveniments territorials del tercer boom turístic que esbossa Rullán (1999) la superfí-
cie de nova planta (habitatge i industrial) acumulada des del període 1990-1999 serà un indicador inte-
ressant per avaluar la intensitat dels processos de consum territorial i la seva distribució espacial. Al
Quadre 5 es pot constatar quina ha estat l’evolució d’aquesta variable per a cada una de les illes:
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Quadre 5. Superfície construïda de nova planta (m2) acumulada 1990-1999

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Mallorca 2.158.160 3.656.022 5.345.306 5.881.797 6.655.956 7.517.003 8.697.568 10.157.462 11.758.773 14.462.576

Menorca 298.729 478.854 591.958 663.885 727.011 828.429 943.116 1.038.336 1.212.299 1.532.469

Eivissa 304.363 490.096 581.982 611.021 637.502 679.369 718.584 802.295 930.339 1.342.098

Formentera 23.286 31.284 41.674 46.700 50.117 59.415 74.436 81.929 86.226 98.864

Illes Balears 2.784.538 4.656.256 6.560.920 7.203.403 8.070.646 9.084.216 10.433.704 12.080.021 13.987.637 17.436.007

Font: Col·legi d’Arquitectes de Balears.

A grans trets es constata una tendència creixent continuada amb uns episodi de creixement més accen-
tuat d’ençà de 1996, els increments mitjans per Mallorca són de dos milions de metres quadrats men-
tre que a principis de dècada eren de poc més d’un milió de metres quadrats. Per a Menorca el creixe-
ment ha estat més o menys constant, si bé des de 1997 el volum de superfície visada ha augmentat
seguint un paral·lelisme amb Mallorca. Les Pitiüses no presenten un creixement en nombres absoluts de
superfície visada tan marcat com en els casos de Mallorca i Menorca; mentre Formentera manté un crei-
xement constant, més o menys discret, la superfície visada a Eivissa sembla tenir un punt àlgid a 1996,
per tornar a ralentir-se després.

A nivell municipal (vegeu figura 16) els municipis amb un augment més significatiu de la superfície visa-
da de nova planta són d’una banda aquells que conformen l’àrea d’influència de Palma. Just el munici-
pi de Palma aglutina 5 milions de metres quadrats visats a un decenni, si fa no fa un 36% de tota la
superfície visada en el decurs d’aquests deu anys a Mallorca. El segueixen els municipis de Calvià amb
1,4 milions de m2, Marratxí amb quasi un milió i Llucmajor amb poc més de 837.000 m2 de superfície
visada. Així durant la dècada dels noranta sols l’àrea d’influència de Ciutat ha aglutinat a prop d’un 60%
de la superfície visada a tota l’illa de Mallorca. La resta de la superfície es reparteix més o menys pro-
porcionalment entre els municipis litorals, deixant una àrea deprimida interior que només trenquen els
municipis del raiguer. A Menorca la superfície visada durant aquesta dècada s’aglutina entorn els muni-
cipis de Ciutadella i Maó; ambdós han tengut un creixement força semblant, la superfície acumulada
durant aquests deu anys és més o menys de 450.000 m2, un 65% del total de l’illa. No debades l’àrea
propera a Maó és la que més ha acusat aquest creixement, el triangle Maó, Alaior i Sant Lluís aglutina
el 51% de l’edificació de nova planta a l’illa. Eivissa presenta una situació peculiar, just el municipi
d’Eivissa suma un augment de 460.439 m2 , el 35 % de l’illa, i juntament amb Santa Eulària arriba al
68% de tota la superfície de l’illa. Formentera amb el doble de superfície que municipis com Alaró o
Puigpunyent, ha tengut un creixement no molt acusat i suma un total de superfície visada de 1990 a
1999 de 98.864 m2.

Cal fer un pas més per a convertir la superfície de nova planta en un indicador més precís. Un dels pri-
mers fets que crida l’atenció és la distorsió que pugui generar la superfície del municipi en el volum de
superfície visada. Així doncs el que es planteja a continuació és interpretar la pressió territorial com un
indicador de velocitat en relació a la superfície de les unitats d’anàlisi. És a dir quin és el consum de terri-
tori en percentatge, quants metres s’han construït de cada cent, a la dècada dels noranta als diferents
municipis. 
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En aquest sentit la dècada dels noranta suposa un sumatori de superfície visada per a Balears equivalent
a 0,35 m2 per cada cent m2 de superfície de les illes. Per a Mallorca el valor assoleix quasi bé 0,4 m2 per
cada cent de l’illa major. Menorca juntament amb Formentera són les illes que tenen els valors menors
de pressió territorial, 0,22 i 0,12 m2 de superfície visada per cada 100 de superfície de les illes. Finalment
Eivissa presenta un valor de 0,23 el que ve a ser el mateix 2,3 m2 de superfície visada per cada mil de
territori.

Quadre 6. Pressió territorial expressada com la relació percentual entre superfície visada i superfície
de les entitats d’anàlisi.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Mallorca 0,059 0,101 0,147 0,162 0,183 0,207 0,240 0,280 0,324 0,398

Menorca 0,043 0,069 0,085 0,096 0,105 0,119 0,136 0,149 0,174 0,220

Eivissa 0,053 0,086 0,102 0,107 0,112 0,119 0,126 0,141 0,163 0,235

Formentera 0,028 0,038 0,051 0,057 0,061 0,073 0,091 0,100 0,105 0,121

Illes Balears 0,056 0,094 0,132 0,145 0,162 0,182 0,210 0,243 0,281 0,350

A nivell municipal (vegeu Figura 16) s’observa una disposició de la pressió de consum territorial molt
més accentuada que en el cas de la superfície visada acumulada per se. En el cas de Mallorca durant el
període 1990-1999 hi ha una pressió marcada a la zona d’influència de Palma, els municipis costaners,
la franja del Raiguer i els municipis de l’interior que entren en la isòcrona dels 20 a 30 minuts des de
Palma. L’indicador màxim de pressió territorial l’assoleix Palma, en deu anys s’han visat quasi 3 de cada
100 m2; Marratxí té adscrita una velocitat de 1,76 de cada 100 m2. També Calvià té un dels indicadors
més elevats de pressió territorial, si fa no fa, s’han visat superfícies a edificar de 1,019 per cada 100 m2.
Municipis on Seguí (1998) localitza un nombre major d’adquisicions de propietats per part d’estrangers
com Capdepera, Son Servera o Alcúdia presenten dins aquest decenni uns dels valors més elevats des-
prés de l’àrea d’influència de Palma. Respectivament els valors són de 0,79, 0,63 i 0,59. També cal des-
tacar l’eix Palma – Alcúdia pel que fa a valors elevats de velocitat de consum; en deu anys a Inca s’ha
visat superfície equivalent a l’edificació de mig metre quadrat per cada cent del municipi. Els indicadors
més baixos apareixen a aquells municipis del pla amb un pes més significatiu del sector agrícola, o bé
que estan més allunyades de les principals vies ràpides de transport. Petra, Ariany i Porreres en són exem-
ples i els seus valors de pressió oscil·len de 0,004 a 0,037 m2 per cada 100 m2 dels municipis. 
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Figura 16

En el cas de Menorca s’observen dos focus de pressió molt accentuada. El municipi amb més pressió
territorial a Menorca durant el període 1990-1999 és es Castell amb quasi 0,6 m2 de superfície visada
per cada 100 m2 de superfície de municipi. Les xifres per als municipis de Maó i Sant Lluís també són
altes i van de 0,38 a 0,45 m2 per cada 100 m2 de superfície respectivament. Ciutadella a diferència del
que passava en el cas estricte de l’anàlisi de la superfície visada acumulada, té una pressió territorial
menor que l’àrea d’influència de Maó, tot i que segueix destacant sobre la resta dels municipis que se
situen amb una pressió per sota del valor de 0,16%.

Finalment, esmentar que l’illa d’Eivissa presenta el valor de pressió territorial més elevat de tot l’arxipè-
lag amb consums territorials de l’ordre de 4,3 m2 de superfície visada per cada 100 m2 de superfície en
el cas de la capital illenca, Vila. Si aquesta velocitat de consum fos constant durant un segle, ens troba-
ríem que a més a més de la superfície construïda a Vila amb anterioritat a 1970 també ho estaria una
superfície equivalent al 40% del municipi. Santa Eulària juntament amb Sant Josep presenten un con-
sum territorial menor que se situa entorn el 0,2%. La resta de municipis eivissencs tenen l’índex de pres-
sió territorial més elevat que les zones amb menys superfície visada de les altres illes. Sant Joan de
Labritja tot i assolint una pressió de 0,05 metres quadrats per cada cent, segueix superant amb escreix
els mínims de Mallorca entorn els 0,004% a Escorca.

Abans de concloure aquest apartat, és interessant posar de manifest que els resultats obtinguts a partir
de l’indicador de pressió territorial descrit presenten la mateixa tendència i distribució espacial que els
que han obtingut dos estudis realitzats per separat, això si amb el límit que suposa la representació grà-
fica per coropletes. Els estudis en qüestió són els de Binimelis (1998) que a partir de l’entrevista dels

Pressió territorial (%)

0.004 - 0.037
0.037 - 0.074
0.074 - 0.13
0.13 - 0.208
0.208 - 0.298
0.298 - 1.019
1.019 - 2.606

Pressió territorial (%)

0.072 - 0.161
0.161 - 0.246
0.246 - 0.458
0.458 - 0.57

Pressió territorial (%)

0.051
0.051 - 0.092
0.092 - 0.121
0.121 - 0.177
0.177 - 0.275
0.275 - 4.356

Superficie visada (m2)

2468 - 38160
38161 - 86111
86112 - 144173
144174 - 327488
327489 - 589117
589118 - 1477414
1477415  - 5110098

Superficie visada (m2)

23366 - 73822
73823 - 136478
136479 - 176904
176095 - 449761

Superficie visada (m2)

62478
62479 - 117267
117268 - 279060
279061 - 460439



40

arquitectes municipals dibuixa quina és la distribució de les àrees rururbanes a l’illa de Mallorca i el ja
esmentat model de captació del gradient d’ocupació residencial a sòl rústic de Rullan et al. (1999). 

Finalment, és interessant comparar les velocitats obtingudes durant aquests darrers deu anys amb velo-
citats anteriors. En aquest sentit Quintana (1979) recull la superfície de sòl urbanitzat de Mallorca a par-
tir de la fotografia aèria de 1973 i treball de camp. Xifra la superfície de sòl urbanitzat en 218.999.000
m2, 21.899 Ha. La relació, doncs, entre territori consumit i la superfície de l’illa és de 6,03 m2 consu-
mits per cada 100 m2. Cal introduir el vector temps i aquí tal vegada hauríem de convenir una arbitra-
rietat, considerem la consolidació territorial des de la conquesta cristiana. El motiu no és altre que la
conquesta catalana suposa una devastació, quasi total en el cas de Ciutat (Riera, 1993) i la reconfigura-
ció del territori sobre el que ja existia, així com la creació de nous nuclis (Alomar, 1976). Aquest crite-
ri, arbitrari, ens dóna un lapse de 673 anys des del 1300 a 1973. Així doncs ens trobaríem amb una velo-
citat anual de consum del territori de 0,009 m2 per cada 100 m2 de territori cada any, el que en un perí-
ode de deu anys suposaria una taxa del 0,09% quatre vegades i mitja menys que la velocitat de consum
que hem atribuït al període 1990-1999. Tot i així cal tenir ben present que la velocitat de consum terri-
torial s’accelera d’ençà de la segona meitat del segle XX i que tot i que és evident que la velocitat de con-
sum territorial s’ha incrementat en aquest darrer decenni, sí que és cert que el consum territorial de la
dècada dels cinquanta respecte a la dels noranta no és quasi cinc vegades menor. Potser, a la baixa, una
vegada i mitja menor?

LEGISLACIÓ DE CAIRE TERRITORIAL

L’activitat legislativa de caire territorial durant el període 1998-1999 ha estat enfocada cap a la rehabili-
tació de lleis i normatives preexistents i a la conservació del medi ambient com a mesures “urgents” per
frenar la degradació de les Balears. L’inventari legislatiu en polítiques de caire territorial per al període
que ens ocupa es presenta a continuació de la manera més aproximativa possible:

• Decret 8/1998, de 23 de Gener, pel que es regulen les vivendes turístiques de vacances en l’àmbit de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta es presenta com a un intent de control de les noves
tendències d’oferta turística, que fins aleshores eren contemplades com a places immobiliàries.

• Llei 4/1998, de 19 de maig, de mesures transitòries relatives a l’atorgament d’autoritzacions prèvies de
construccions. Obres i instal·lacions d’empreses i activitats turístiques. Es tracta d’una moratòria enfo-
cada cap a l’oferta turística convencional (hotels, aparthotels i oferta complementària associada) per
tal d’aturar el seu creixement de manera irracional a l’espera de la creació d’una Llei General
Turística (2/1999).

• Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre règim del sòl i valoracions. Llei del Sòl, d’àmbit estatal, actualment
vigent que versa sobre la major flexibilitat que han de gaudir tots els tipus de planejaments d’acord
amb les que es puguin haver donat a causa de la sentència de 20 de març de 1997, per la qual
anul·lava gran part de la Llei del Sòl de 1992 i tornava a ressorgir l’anterior llei de 1976. El Govern
Estatal manca de competències en matèria d’urbanisme i d’ordenació del territori i només té potes-
tat per a regular les condicions bàsiques que garanteixen la igualtat en el dret de la propietat del sòl
a tot el territori nacional, com també es reserva la regulació en termes d’expropiacions forçoses i
valoracions del sòl. Per als municipis que no tenguin planejament urbà i sense sòl urbà conforme als
criteris de la present Llei, tendran consideració de sòl no urbanitzable. Els règims jurídics del sòl
passen a esser Urbà, Urbanitzable i no Urbanitzable.
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• Moratòria Urbanística del Consell Insular de Mallorca, de 5 d’octubre de 1998. El 5 d’Octubre de 1998
el Consell Insular de Mallorca presentà el projecte de moratòria urbanística que afectava sòls urba-
nitzables de caràcter residencial o turístic, localitzats en àrees costaneres o bé conformaren nous
nuclis de població. La moratòria afectava aquells sectors que no tenien pla parcial aprovat definiti-
vament o aprovat abans del 5 d’Octubre de 1994 però que no hagueren començat les obres d’urba-
nització, o en el cas que hagueren començat, aquestes no hagueren passat la fase inicial. L’elaboració
de la moratòria es va justificar perquè el Consell de Mallorca estava realitzant el Pla Territorial
Parcial per a l’illa de Mallorca, previst a la LOT (1987), però legalment la moratòria no es recolza-
va a la LOT sinó a l’article 51 de la Llei del Sòl de 1976 (Llei del Sòl vigent en aquells moments)
que contempla la possibilitat de que el Consell suspengués la vigència dels plans municipals per
acordar la seva revisió i fins que no s’hagueren aprovat els plans municipals revisats s’haurien de dic-
tar unes normes subsidiàries de planejament en el termini de sis mesos des de l’acord de suspensió.
De les 89 urbanitzacions afectades inicialment, 12 es quedaren fora de l’abast de la moratòria d’a-
cord amb les al·legacions per part dels municipis i promotors afectats. La contradicció que va sorgir
entre les Lleis del Sòl i d’Ordenació del Territori oferia les següents possibilitats:

- La LOT prevenia la possibilitat de suspensió dels plans d’ordenació urbana mentre el Consell
elaboràs un PTP, però dita competència és per part del Govern i no pas dels Consells Insulars.

- El Consell Insular de Mallorca no cercava la cobertura a la LOT sinó a l’article 51 de la Llei
del Sòl de 1976 on l’exercici de les seves competències li corresponia.

- El procés s’inseria dins de la formació d’un PTP i s’emparava en la LOT i no a la Llei del Sòl.

- Es tractava d’una suspensió generalitzada de 89 urbanitzacions, en un principi. Aquest mateix
tipus de suspensió ja es va utilitzar a l’any 1989 per part del Govern a l’hora de suspendre els
planejaments que afectaven les zones objecte de la Llei d’Espais Naturals, basant els seus argu-
ments en l’article 51 de la Llei del Sòl.

- En el cas que s’hagués imposat als ajuntaments la desclassificació forçosa del sòl s’hauria vul-
nerat l’autonomia municipal contemplada a la constitució, malgrat aquest tipus de desclassi-
ficació només és legítima quan concorren interessos supramunicipals.

- La moratòria havia de contemplar la compensació de les despeses efectuades a la tramitació
dels plans parcials que ja s’hagueren iniciat.

• Decret 87/1998, de 16 d’octubre pel qual s’aprova definitivament el Pla Director Sectorial de Carreteres.
L’aprovació d’aquest respon a la necessitat d’un pla de referència que pogués regir la política de carre-
teres duta a terme des de 1983 a partir de projectes aïllats sense uns criteris comuns establerts.

• Llei 6/1998, de 23 d’octubre, sobre mesures cautelars fins l’aprovació de les Directrius d’Ordenació terri-
torial. Els dies posteriors a la promulgació de la moratòria urbanística del Consell Insular de
Mallorca, el Govern Balear va dictar la seva contraofensiva en forma de moratòria com a projecte
de lectura única per tal d’impossibilitar cap esmena al text del Govern, en la qual se suspenia la tra-
mitació dels plans parcials a sòls urbanitzables, sempre que aquests no haguessin començat la seva
tramitació o bé que haguessin passat quatre anys des que s’aprovàs el pla però que aquests no s’ha-
gués desenvolupat. Aquest projecte de llei tenia un segon article que establia, a modus de síntesi, la
impossibilitat de desclassificació del sòl sense adaptar-se a les Directrius d’Ordenació Territorial
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(DOT), en aquells moments pendents d’aprovació. Pel caràcter menys restrictiu d’aquesta moratò-
ria algunes de les urbanitzacions afectades per la moratòria del Consell Insular de Mallorca podien
seguir endavant, a més a més alliberava aquelles urbanitzacions que havien aixecat més polèmica
quant a sostre d’edificació i hectàrees afectades. La moratòria del Govern era també més amplia, en
sentit territorial, que la del Consell Insular de Mallorca, ja que afecta a totes les Illes Balears, i s’a-
plicava a tots els municipis sense cap excepció enfront de l’altra que només afectava el municipis que
comprengueren àrees costaneres de l’illa major. El segon article de la present moratòria impossibili-
tava la desclassificació dels sòls abans de l’aprovació de les DOT, i un cop aprovades s’hauria de fer
segons els seus criteris, aquest fet desmuntava, en gran part, la moratòria del Consell. El motiu era
que el Govern subordinava l’aprovació de les normes subsidiàries de planejament, a les quals fa
referència l’article 51 de la Llei del sòl de 1976, a l’entrada en vigor de les DOT. La promulgació
d’aquesta segona moratòria i l’obligada contraposició amb l’anterior del Consell Insular de Mallorca
donava lloc a les següents controvèrsies:

- La via per distribuir les competències a les quals es refereix l’article 39 de l’Estatut
d’Autonomia (1983) era a través de la Comissió Tècnica Interinsular, en cap cas mitjançant
el procediment legislatiu de lectura única.

- Un dels punts de fricció entre ambdues moratòries va esser que 31 urbanitzacions de les 89
afectades per la moratòria del Consell Insular de Mallorca podien seguir endavant d’acord
amb la moratòria del Govern. Aquestes 31 urbanitzacions comprenien un sostre poblacional
de 24.088 persones. 

- La coexistència d’ambdós projectes de moratòria, un més restrictiu que l’altre, va provocar
una onada de projectes d’urbanització als ajuntaments dels municipis amb plans parcials en
procés de tràmit.

Quadre 7. Moratòria urbanística del Consell de Mallorca.

Municipi Urb. afectada                Hectàrees Places
1 Pollença 2 21,88 1925
2 Alcúdia 10 197,36 9292
3 Artà 4 28,61 2133
4 Santa Margalida 1 6,04 604
5 Capdepera 2 13,98 2097
6 Son Servera 8 69,44 3761
7 Sant Llorenç 1 10 1000
8 Manacor 13 200,95 15041
9 Felanitx 4 16,44 1007
10 Santanyí 3 138,05 4471
11 Campos 27 396,64 21169
12 Ses Salines 4 66,47 3327
13 Llucmajor 5 139,18 10442
14 Andratx 2 22,42 657
15 Bunyola 1 1031,42 30942
16 Valldemossa 2 70,97 1738
Totals 89 2429,85 109606



43

• Llei 2/1999 de 24 de Març, General Turística de les Illes Balears. La promulgació d’aquesta Llei té la
missió d’unificar la legislació turística dispersa aprovada al llarg dels tres “booms” turístics, la nove-
tat més significativa que aporta aquesta llei és, entre d’altres, la impossibilitat d’intercanviar les pla-
ces de baixa turística entre les illes.

• Llei 6/1999 de 1999, de 17 d’Abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears i mesu-
res tributàries. La creació de les Directrius d’Ordenació Territorial (DOT) venia imposada per la Llei
8/1987 d’Ordenació del Territori (LOT), però aquestes varen arribar amb 9 anys de retard ja que
segons la Llei 8/1987 establia un termini d’un any. Les DOT són un instrument de referència per
a totes les polítiques amb manifestació territorial a les Illes Balears que dóna els criteris que han de
seguir els planejaments immediatament inferiors de data posterior. S’estableixen els Plans
Territorials Parcials (PTP’s), els Plans Directors Sectorials (PDS)i els Plans d’Ordenació del Medi
Natural (POMN’s). Els PDS aprovats s’han anat realitzant amb anterioritat a l’aprovació de les
DOT, amb la posterior incorporació a les Directrius dels criteris que han regit la formació d’aquests.
Actualment hi ha sis Plans Directors Sectorials aprovats de Residus Sòlids Urbans, Ports Esportius,
Oferta Turística, Comerç, Canteres i Carreteres. El cas dels Plans Territorials Parcials no és tan
avançat com els dels PDS a l’espera de la resolució de les modificacions de les DOT dutes a terme
durant l’any 1999 (Llei 9/1999) i 2000. Les novetats més significatives que aporten les DOT:

- Prohibició de creació de nous nuclis urbanitzables aïllats, així com en els primers 500 metres
des de la ribera de la mar (mesura ja adoptada per la Llei d’Espais Naturals 1/1991 modifica-
da a la 7/1992 a l’article 7) i als POOT (Mallorca, 1995, Eivissa i Formentera 1997).

- El sostre de població que permetia, podia assolir fins als 4,2 milions, enfront dels 1,5 que
podia albergar l’habitatge construït en el moment de la creació de la Llei.

• Llei 9/1999, del 6 d’Octubre, de mesures cautelars i d’emergència relatives a l’ordenació del territori i
l’urbanisme a les Illes Balears. Sorgeix davant la intensa pressió edificatòria sobre el sòl rústic, es
modifica el contingut de les Directrius d’Ordenació del Territori i per habilitar l’elaboració, trami-
tació i aprovació dels Plans Territorials Parcials de cada illa. Es prenen una sèrie de mesures caute-
lars d’aplicació immediata amb la finalitat de no desvirtualitzar la modificació de les Directrius i dels
futurs Plans Territorials Parcials: 

- Prohibició de l’ús edificatori d’habitatge unifamiliar aïllat en la totalitat de les Àrees Naturals
d’Especial Interès (ANEI’s) i a la franja de 500 metres de sòl rústic per a Mallorca, Menorca
i Eivissa i 100 metres per a l’illa de Formentera. 

- Instaura en 14.000 metres quadrats la parcel·la mínima per a l’edificació a Sòl Rústic Comú,
aquesta parcel·la només es podrà augmentar pel planejament municipal d’acord amb l’es-
tratègia territorial. Modifica la matriu del sòl rústic on es reflexen els usos admesos, condi-
cionats segons el Pla Territorial Parcial, prohibit amb les excepcions que declari el PTP i usos
prohibits. 

- La Llei acaba amb una disposició transitòria en la qual es contempla que tots els projectes de
construcció d’habitatges unifamiliars a sòl rústic que s’hagin presentat tres mesos abans de
l’entrada en vigor de la Llei, se’ls lliurarà la llicència d’acord amb la normativa anterior. 
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CONCLUSIONS

Per concloure destacar que les tendències ocupacionals del territori presenten com a característiques
bàsiques una extensificació de l’edificació, especialment en sòl rústic, fent-se patent aquesta pressió a les
àrees d’influència dels nuclis més importants de població, com Ciutat i Vila o Maó i accelerant-se els rit-
mes de consum territorial.

Pel que fa a legislació, posar de manifest que aquesta no precedeix l’activitat urbanística o les dinàmi-
ques territorials (aquest raonament nostre no és gens original, Onofre Rullan o el propi Gabriel Alomar
recorren amb freqüència a aquesta reflexió en els seus treballs), i que la legislació actual no fa més que
consolidar la juxtaposició dels diferents planejaments municipals de marcat caràcter desenvolupista. No
existeix una planificació, en el sentit de disseny territorial. Prèviament a l’aprovació de les Directrius
d’Ordenació Territorial ja hi havia aprovats sis Plans Directors Sectorials. Un dels reptes de l’ordenació
del territori a Balears és definir un model territorial que precedeixi a la transformació del territori, així
com articular uns elements efectius de gestió i control territorial.
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Quadre 8. Superfície a construir de nova planta per municipis de Mallorca

Mallorca 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Alaró 5.856 4.620 4.996 7.760 6.592 13.735
Alcúdia 13.740 8.918 20.178 33.591 36.620 35.261
Algaida 1.774 3.603 2.615 6.886 5.496 1.738
Andratx 17.841 20.263 24.557 32.467 40.981 84.386
Artà 6.343 12.076 10.171 31.885 14.294 26.279
Banyalbufar 177 362 92 402 360 0
Binissalem 3.719 3.269 2.516 7.445 6.030 4.232
Búger 0 927 1.270 1.544 834 1.023
Bunyola 5.383 3.606 7.043 10.444 10.033 11.559
Calvià 15.644 29.881 50.378 109.664 146.479 246.064
Campanet 2.848 657 4.120 5.113 3.294 3.899
Campos 2.364 1.935 4.981 8.584 11.337 12.812
Capdepera 13.685 19.817 43.532 50.688 89.288 35.893
Consell 1.020 2.668 1.196 2.673 2.762 10.625
Costitx 1.044 1.551 970 1.870 357 274
Deià 1.484 314 878 3.000 2.422 2.583
Escorca 315 187 800 30
Esporles 4.452 4.168 3.709 2.301 3.258 5.502
Estellencs 95 91 91 0 0 0
Felanitx 8.973 9.289 11.525 19.574 28.092 38.505
Fornalutx 171 0 1.204 658 98 804
Inca 10.560 17.280 32.652 18.867 13.315 40.423
Lloret 222 427 427 2.190 1.038 285
Lloseta 2.542 446 446 3.084 1.056 3.268
Llubí 1.813 569 1.707 887 1.117 2.600
Llucmajor 36.536 31.439 36.054 56.484 112.037 132.591
Manacor 18.365 28.308 45.957 44.695 49.950 93.493
Mancor 1.295 609 125 0 269
Maria 333 875 87 676 993 1.421
Marratxí 22.806 31.743 68.057 76.261 134.571 167.562
Montuïri 0 231 995 0 1.442 680
Muro 19.438 53.061 33.266 40.945 11.189 16.485
Palma 213.671 330.466 299.785 383.646 448.751 367.330
Petra 829 112 1.281 2.931 1.889 1.820
Pollença 9.085 3.133 9.489 10.005 12.775 38.544
Porreres 2.043 2.311 1.955 2.159 3.793 5.421
Sa Pobla 12.980 6.827 11.175 15.599 40.755 9.059
Puigpunyent 1.032 1.791 338 1.351 2.145 2.803
Sencelles 2.463 2.181 3.624 3.980 6.155 2.898
Sant Joan 1.440 1.601 876 1.277
Sant Llorenç 7.311 73.791 57.304 57.621 84.503 51.413
Santa Eugènia 513 292 821 161 338 2.392
Santa Margalida 11.372 27.477 13.875 19.974 19.385 15.140
Santa Maria 2.412 3.438 3.934 3.848 12.319 12.460
Santanyí 10.703 15.509 17.440 17.927 39.905 61.061
Selva 633 2.565 2.565 1.471 2.210 4.841
Ses Salines 5.426 1.660 2.099 26.703 7.812 8.096
Sineu 1.419 814 1.298 664 736
Sóller 4.555 2.148 1.920 9.641 5.636 5.618
Son Servera 27.934 5.544 13.411 35.273 27.498 12.135
Valldemossa 552 1.300 1.347 3.606 4.570 1.363
Vilafranca 504 424 480 1.010 1.218 1.300
Ariany 216 0 155 122 562 1.323
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Quadre 9. Superfície a construir de nova planta per municipis a Menorca

Menorca 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Alaior 734 8.713 4.290 45.130 10.832 20.126
Ciutadella 23.336 21.793 45.130 31.242 31.496 57.254
Ferreries 6.073 5.098 4.378 4.146 4.481 5.616
Maó 33.031 20.091 27.974 21.525 34.052 58.427
Es Mercadal 3.330 1.459 6.966 2.644 4.473 5.748
Sant Lluís 3.596 4.501 4.764 7.372 7.037 19.792
Es Castell 1.827 1.409 5.896 1.645 2.469 3.001
Es Migjorn Gran 62 2.020 983 380 3.999

Quadre 10. Superfície a construir de nova planta per municipis a les Pitiüses

Pitiüses    1993 1994 1995 1996 1997 1998
Formentera 5.026 3.477 9.238 15.021 7.492 4.298
Eivissa 10.826 7.856 18.072 13.282 47.080 66.784
Sant Antoni 2.902 2.201 3.357 5.560 3.864 16.344
Sant Josep 1.086 936 2.085 1.883 1.971 5.095
Sant Joan 807 1.761 5.562 4.865 4.080 3.437
Santa Eulària 13.418 13.727 12.791 13.625 26.716 36.384
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EL TRANSPORT A LES ILLES BALEARS

Pere J. Brunet 

INTRODUCCIÓ

El transport és una activitat econòmica que, desenvolupada a partir d’una xarxa o infraestructura deter-
minada, intenta satisfer les necessitats de moviment de la població. Les característiques del trànsit resul-
tant respon a un model territorial determinat que, al cas de les Balears, està condicionat per la mateixa
insularitat i per l’estructura del sistema d’assentament.

Des del punt de vista del transport, el fet insular ha fet que els ports comercials i aeroports es conver-
teixin en els únics punts de relació amb l’exterior per a l’entrada i sortida de persones i mercaderies.
L’associació d’aquests punts altament generadors de trànsit amb els principals nuclis urbans de cadascu-
na de les illes, crea una important polarització del trànsit al seu entorn immediat, amb una desigual difu-
sió al llarg d’una xarxa interior que, al cas de Mallorca i Eivissa, te una configuració radial.

La necessitat de respondre al creixent trànsit, s’ha intentat resoldre prioritzant tota una sèrie d’interven-
cions orientades a incrementar la capacitat dels sistema viari, que no han anat acompanyades d’una polí-
tica de gestió del trànsit ni han contemplat l’optimització de les infraestructures existents. Aquesta
manca d’una política integral de transport només ha aconseguit potenciar el transport particular, desa-
tenent les necessitats de la població dependent i els problemes del transport col·lectiu, la qual cosa ha
servit per a accelerar el consum energètic i ha contribuït a una major degradació del medi ambient.

El balanç energètic de les Illes Balears confeccionat per la Conselleria d’Innovació i Energia del Govern
Balear per a 1999 evidencia l’important consum energètic ocasionat per l’activitat del transport. Durant
aquest any, el total de productes derivats del petroli que es va consumir a les illes fou de 1.440.836 uni-
tats TEP, de les quals 195.850 (13,59%) es destinaren a la producció d’energia elèctrica, 47.865 (3,32%)
foren consumides pel sector secundari, 1.067.647 (74,11%) pel sector del transport, dirigint-se les
133.591 restants (9,27 %) a altres sectors de demanda com l’agricultura o el consum domèstic.

De les 1.067.647 TEP imputades al sector del transport, 585.059 (54,80%) foren consumides pel trans-
port interior i la resta (482.588: 45,20%) pels subsectors de l’aviació i del transport marítim. Això vol
dir que sols el transport terrestre utilitzà el 40,61 % del volum total dels combustibles derivat del petro-
li consumit.

En relació al transport, dos són els principals aspectes a analitzar del bienni 1998-99: la seva situació a
partir de les dades estadístiques a l’abast i les noves expectatives creades amb l’aprovació el 1999 de la
Llei de les Directrius d’Ordenació Territorial.

LES DADES REALS DEL TRANSPORT A LES BALEARS (1998-99)

Malgrat encara no s’hagin dut a terme estudis exploratoris ni s’hagi realitzat una diagnosi general del sec-
tor del transport, és evident que aquesta és una activitat econòmica de primera magnitud, sotmesa a una
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important demanda, que pateix un greu problema de coordinació i genera importants impactes ambien-
tals. Tant la filosofia de les DOT com les determinacions operatives establertes al seu text incideixen en
la necessitat d’optimitzar solucions a favor de la sostenibilitat i rompre amb el model de transport tra-
dicional. Un model que, només a partir del maneig de les xifres i de l’atenció posada en la evolució de
la producció i del consum, serveix encara a certs agents per a demostrar la favorable conjuntura per la
qual passen les illes.

El transport aeri

A l’aeroport de Palma el mes d’agost és el de major intensitat de trànsit. Durant 1999, al llarg d’aquest
mes es dugueren a terme un total de 19.646 operacions i es registrà un trànsit de 2.596.034 viatgers.
Contràriament, durant el mes de gener, el de menor afluència, només es comptabilitzaren 7.794 vols i
608.180 viatgers transportats. Això vol dir que mentre el nombre de vols enregistrat al mes d’agost fou
2,52 vegades superior al de gener, la diferència del nombre de viatgers entrats i sortits va ser 4,27 vega-
des superior. El trànsit de viatgers gestionat durant 1999 a través de l’aeroport de Palma s’incrementa en
un 9,25% en relació a l’any anterior

A l’aeroport d’Eivissa i Menorca, els increments del trànsit d’avions de 1999 en relació a 1998 se situa-
ren entorn al 4 i 7% respectivament i fou de l’ordre del 9 i 7% quant als viatgers. En aquest aeroports
els mesos de gener i d’agost també són el de menor i major activitat, amb una estacionalitat molt més
marcada que el cas mallorquí. A Eivissa el moviment de viatgers i nombre d’operacions del mes d’agost
fou 12 i 5 vegades superior al de gener, essent aquestes diferències en el cas de l’aeroport de Menorca
d’11 i 4 (febrer).

Malgrat les recomanacions d’aturar el ritme de creixement anual i dulcificar la pressió del trànsit als
mesos d’estiu, els valors analitzats demostren que es manté una tendència clarament expansiva. Aquest
procés provoca forts desajustaments al mercat, exigeix la construcció d’infraestructures de gran capaci-
tat i es tradueix en un creixent estrès sobre el territori.

Quadre 11. Trànsit dels aeroports de Balears: nombre de viatgers i vols (1997-99).

Aeroports 1997 1998 (1) 1999 (2)
Viatgers            Vols            Viatgers          vols           Viatgers           vols

Mallorca 16.448.610 142.829 17.604.059 151.118 19.233.162 166.969
Menorca 2.233.899 25.918 2.632.922 23.875 2.617.180 27.450
Eivissa 3.524.568 35.833 3.780.037 36.995 4.185.633 45.958
Total 22.207.077 204.580 24.017.018 211.988 26.035.975 240.377

Font: AENA i memòria de la COCIN de Mallorca, Eivissa-Formentera i Menorca (1999)
(1) (2) Existeix una clara desavinença entre les estadístiques d’AENA (1997, 1998) i les publicades a les memòries de la COCIN
(1999) a partir de la Conselleria de Turisme. Segons aquesta font, per exemple, el nombre d’operacions realitzades a l’aeroport
de Menorca durant 1998 fou de 26.077 i el trànsit de viatgers de 2.426.974.

El transport interior és un dels sectors d’activitats que més es ressent d’aquesta conjuntura, traduint-se
en un important increment de la circulació als mesos d’estiu a causa de la major demanda estacional i
l’activació d’ofertes pensades per al mercat turístic. L’increment de circulació de cotxes de lloguer és sens
dubte un dels fets més constatables, així com l’increment de l’accidentalitat a les carreteres d’accés a les
zones turístiques.
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El transport marítim

L’evolució del trànsit marítim entre 1998 i 1999 no fa més que confirmar la clara implicació d’aquest
mitjà de transport en el manteniment de l’estructura de producció i consum de l’economia insular.

Qualsevol variable estadística que es manegi, confirma un important creixement de l’activitat al conjunt
de ports comercials de les illes, amb un increment del 17,08% en mercaderies, del 21,01% pel que fa al
nombre de contenidors, del 19,65% quant als viatgers (44,64% al cas dels creuers turístics) i del 22,57%
en el nombre de vaixells ( 33’93% tractant-se de creuers turístics).

Quadre 12. Alguns indicadors del trànsit dels ports comercials de les Balears: mercaderies, conteni-
dors i passatge (1997-99)

Port 1997 1998 1999

(1)        (2)         (3)           (1)         (2)           (3)        (1)         (2)       (3)

Palma 4.188 123 553 4.200 146 677 4.956 170 801

Alcúdia 1.744 30 30 2.102 38 38 2.504 52 44

Maó 635 21 104 691 26 114 829 35 124

Eivissa 912 14 225 978 15 860 1.054 15 1.042

Cala Savina 82 - 534 75 - 582 77 - 711

Total 7.561 188 1.445 8.047 225 2.261 9.421 272 2.722

Font: APB. (1) Total mercaderies (milers de tones); (2) nombre de contenidors (Teu); (3) milers de passatgers

Un factor a tenir en compte per explicar l’increment de les intensitats mitjanes diàries (IMD) de trànsit
per carretera és l’important nombre de cotxes que en règim de passatge entren pels diferents ports. Al
1999 ho feren 94.227 pel port de Palma i 5.337 pel d’Alcúdia, 16.237 pel de Maó i 30.682 pel d’Eivissa.
En qualsevol d’ells es dóna la circumstància que durant aquest any els nombre de vehicles en règim de
passatge que sortiren (64.404 per Palma i 25.046 per Eivissa) fou inferior al d’entrada.

Matriculació de vehicles, parc automobilístic i trànsit per carretera

Una de les característiques més significatives de 1998 i 1999 ha estat l’increment de la demanda de trans-
port i el manteniment dels problemes de trànsit arrossegat des d’anys anteriors.

En comparació amb altres àmbits regionals, un dels principals trets diferenciadors de les Balears és l’alt
nivell de matriculació anual de vehicles i de motorització de la població. 

Segons dades de la Direcció General de Trànsit (DGT), durant 1998 es matricularen un total de 63.619
unitats i de 73.701 a 1999, la qual cosa suposa un increment del 15,85% només en un any. La manca
de correspondència entre aquesta xifra i la que reflecteix l’increment relatiu del parc mòbil (5,87%)
demostra l’important abast de les baixes anuals de vehicles i del procés de renovació de la flota.
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Quadre 13. Matriculació de vehicles a les Balears (1997-99)

Motos        Turismes Autobusos        Camions    Tractors industrials      Total

1997 2.084 52.438 156 6.152 62 60.892

1998 2.372 53.727 152 7.273 81 63.619

1999 73.701

Font: DGT. Anuario Estadístico General

Malgrat esser els turismes el tipus de vehicles amb major presència dins del parc mòbil de les Balears
(519.553 unitats a 1999: 76,40% del total), els majors increments relatius produïts entre 1998-99 tin-
gueren com a principals protagonistes els vehicles pesants: tractors industrials (23,92%), camions i fur-
gonetes (6,75%) i autobusos (5,90%). Durant aquest període l’increment del parc de turismes fou del
5,90%. Un mitjà de transport que en funció de les condicions climàtiques i mitjanes d’ocupació i distàn-
cies recorregudes, podria resoldre molts dels problemes de la saturació viària, la moto, només represen-
ta el 9,06% del parc i ha estat el tipus de vehicle que entre 1998-99 ha incrementat manco els seus efec-
tius (3,46%).

Quadre 14. Parc automobilístic de Balears (1998-99)

Motos Turismes Autobusos Camions         Tractors        Altres       Total
furgonetes industrials

1998 59.602 490.630 2.038 83.566 853 5.959 642.648

1999 61.666 519.553 2.174 89.203 1.057 6.709 680.362

Font: DGT: Anuario Estadístico General

A partir de les xifres manejades i del recompte de la població balear feta al 1998 (796.483 habitants),
la taxa de motorització general d’aquest any és de 884 vehicles/1000 habitants. Comptabilitzant només
els vehicles d’ús particular (turismes i motos) aquest índex se situa entorn als 856 vehicles/1000 habi-
tants.

L’increment d’ús dels components d’aquest important parc afecta negativament les condicions generals
de circulació, especialment als grans corredors de trànsit, a l’àrea d’influència immediata de Palma i a les
zones de major creixement urbanístic i afluència turística. 

Per tal d’obtenir un indicador representatiu de la intensitat circulatòria mitjana suportada per les carre-
teres insulars, l’elecció de dades del trànsit relatives a punts intermedis de la xarxa és un recurs que, mal-
grat la diferencia dels resultats, permet comprovar com es manté el signe positiu de creixement anual del
trànsit viari. Segons els tècnics es podria admetre una taxa de creixement general de l’ordre del 4% pel
conjunt de la xarxa.
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Quadre 15. Aforament del trànsit (IMD) de les principals carreteres de Balears (1996-98)

Carretera        Estació             Punt km (lloc)        1996         1997          1998       % increment 
d’aforament 1997-98

C-711 PM-124 15,4 (Bunyola) 4.211 5.482 5.590 1,97

PM-27 E-184 22,5 (Inca) 22.707 24.391 25.170 3,19

C-715 E-185 46,7 (Manacor) 16.563 18.113 18.705 3,27

C-717 PM-14 31,3 (Campos) 9.970 11.679 11.038 -5,49

C-719 E-319 16,6 (Santa Ponça) sd 32.048 33.396 4,21

C-721 E-318 22,5 (Es Mercadal) sd 8.037 8.136 1,23

C-731 E-317 5,4 (Sant Rafel) sd 15.539 15.614 0,48

Font: Departament de Carreteres de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transport.

El transport col·lectiu per carretera

Per tot el que s’ha dit, és fàcil deduir que a les illes la major part dels desplaçament depenen del trans-
port particular. En la composició del trànsit, el clar domini d’aquesta modalitat de transport és la con-
seqüència de la poca atenció prestada al transport col·lectiu. És aquesta una activitat que segueix fun-
cionant sota criteris de racionalitat econòmics i no com un vertader servei públic, amb una oferta horà-
ria i cobertura territorial que desatén les necessitats dels col·lectius més desafavorits.

Malgrat el transport col·lectiu presenta grans avantatges des del punt de vista del potencial de transport
i del consum energètic, en general manté una reduïda taxa d’ocupació a causa del seu anacronisme i baix
nivell de qualitat del servei. 

Malgrat el transport públic de Palma gestionat per l’EMT es desenvolupa a un àmbit d’hegemonia del
transport privat, i no sempre els seus serveis s’ajusten a la demanda, la seva adscripció municipal li per-
met acomodar l’oferta d’acord amb les canviants necessitats de la població. Segons dades de la empresa
municipal, durant 1999 utilitzaren el servei 3.718.662 usuaris més que a 1994, amb un increment rela-
tiu (17,49%) superior al derivat de comparar l’increment del nombre d’expedicions (10,99%) i km reco-
rreguts (9,76%) entre ambdós anys. Analitzant les xifres de 1998 i 1999, el nombre d’usuaris que uti-
litzaren el servei públic d’autobusos de Palma passà de 23.895.560 a 24.993.414. Aquesta diferència ofe-
reix un balanç positiu del 4,59%, superior al nombre d’expedicions (2,02%) i km. recorreguts (3,52%)
durant el bienni, però inferior a la longitud de la explotació (- 2,40%).

Quadre 16. EMT. Dades de l’explotació i del trànsit (1994-99)

Any       Longitud           Total           % increm.     Expedicions           km                Viatgers/           %
explotació km     viatgers            viatgers recorreguts km          ocupació

1994 21.274.752 3,05 623.758 7.789.941 2,73 40,85
1995 22.384.945 5,22 589.739 7.846.214 2,86 42,67
1996 22.954.647 2,55 661.158 7.933.964 2,89 43,16
1997 23.721.062 3,34 659.624 7.963.176 2,98 44,60
1998 711.083 23.895.560 0,73 678.576 8.259.843 2,89 43,56
1999 694.003 24.993.414 4,59 692.289 8.550.416 2,92 44,55

Font: EMT.
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Malgrat l’important increment del nombre de viatgers, manca una intervenció més decidida de l’es-
tructura del trànsit urbà que no solament afavoreixi un transvasament més ampli d’usuaris cap al trans-
port col·lectiu sinó que també faciliti el trànsit de vianants i d’altres modalitats de transport no moto-
ritzats

El transport ferroviari

Entre 1998 i 1999, l’evolució del trànsit de viatgers a les seccions Palma- Sóller- port de Sóller (FC. de
Sóller) i de Palma- Inca (SFM) han seguit una tendència alcista.

Segons les estadístiques aportades pel FC de Sóller, la presència d’usuaris a la secció Palma - Sóller s’in-
crementà en un 3,88% i solament en un 1,01% entre Sóller i el seu port. En qualsevol cas es tracta d’un
augment bastant inferior al suportat pels trams de carretera coincidents amb la línia del ferrocarril, la
qual cosa confirma la baixa adaptació del servei a la demanda habitual i la seva vocació de tren turístic.

Caldria plantejar-se la possibilitat d’ampliar la capacitat operativa del servei a l’àmbit de Palma, establir
nous serveis i aturades a punts coincidents generadors de gran trànsit com el polígon de Son Castelló o
construint un nou enllaç amb el campus de la UIB. 

Quadre 17. FC. de Sóller. Dades del trànsit (1996-99)

Any Seccions
Palma-Sóller Sóller-Port

Agències    Taquilla      Total viatgers viatgers- km    Total viatgers viatgers- km

1996 488.702 540.811 1.029.513 27.687.514 566.404 2.767.766

1997 557.632 499.233 1.056.865 28.668.697 608.069 2.966.057

1998 573.461 502.528 1.075.990 29.297.166 615.906 3.008.162

1999 594.740 523.039 1.117.779 30.561.669 622.443 3.040.883

Font: FC. de Sóller

Quant a la línia de Palma- Inca, explotada des de 1994 pels Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), l’e-
volució del trànsit de viatgers entre 1998 i 1999 manté la tendència favorable dels anys anteriors.
Durant aquest període, el nombre d’usuaris d’aquest ferrocarril s’incrementà en un 5,25%. El fet de
ser aquesta xifra de demanda superior a l’augment relatiu de places disponibles (2,11%), ha significat
una millora del nivell d’ocupació. La millora de la oferta, aconseguida principalment des de 1997 a
partir de la renovació del parc mòbil, és una de les clau que expliquen la creixent acceptació d’aquest
mitjà de transport i que en el futur ha de servir d’estímul per a engegar una política de suport del ferro-
carril.

Les previsions d’incrementar el nombre d’estacions a la secció Palma- Inca, la reobertura de línies (Inca-
sa Pobla) i la construcció de nous enllaços ferroviaris (aeroport, campus de la UIB) és un important repte
per aconseguir que aquest ferrocarril assumeixi el paper que li correspon dins del sistema de transport
interior.
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Quadre 18. SFM. Dades del trànsit (1996-99)

Any Serveis diaris    Viatgers      Viatgers/ km                             Places

(1)                                                      Oferides Cobertes   % ocupació    

1996 40/32 1.324.538 24.292.213 2.089.370 1.324.538 63,4

1997 40/32 1.338.085 24.183.805 2.236.720

2.216.404 1.338.085 59,6

1998 40/32 1.350.430 24.105.339 2.396.912 1.350.430 56,0

1999 40/32 1.421.289 25.069.041 2.447.424 1.421.289 58,0

Font: SFM. (1) dies feiners/ festius, dissabte i diumenge.

EL TRACTAMENT DEL TRANSPORT A LES DIRECTRIUS D’ORDENACIÓ TERRITORIAL

L’aprovació de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial (DOT) de les Illes
Balears és el nou marc de referència legal que permetrà desenvolupar els diferents plans contemplats a la
Llei d’Ordenació Territorial (1987).

Les DOT obliguen que les infraestructures de transport s’ordenin a partir d’un pla director sectorial inte-
gral, integrant aquells plans vigents aprovats amb anterioritat. Al cas balear, l’únic pla de transport d’àm-
bit insular aprovat és el Pla Director Sectorial de Carreteres (1998).

L’entrada en vigor de les DOT han de suposar per al sector del transport un canvi d’orientació, el pas
d’un model de gestió caracteritzat per l’execució de projectes a un altre definit a partir d’una percepció
integral dels problemes del transport i de la seva coordinació modal: el Pla Director Sectorial de
Transports.

Del text aprovat de les DOT interessa destacar la formulació d’una sèrie de criteris o objectius generals: 

• afavorir l’accessibilitat dels diferents nuclis de població.
• reduir les necessitats de mobilitat de la població.
• promoure la millora de les infraestructures existents enfront de la construcció de noves i 
• millorar les condicions ambientals i del trànsit.

Per tal d’aconseguir-ho, s’estableixen una sèrie de determinacions específiques fonamentades en:

• la necessitat de coordinar les diferents modalitats de transport.
• la reducció del trànsit individual.
• la potenciació del transport col·lectiu, especialment del ferrocarril per a les relacions interurbanes i

del tramvia a l’àmbit urbà.
• l’afavoriment de la intermodalitat.
• l’estructuració òptima de les diferents xarxes de transport interior, els ports i aeroports.
• l’habilitació d’aparcaments.
• la creació d’una xarxa de transport no motoritzat.
• la millora del disseny de les infraestructures i la cura per la seva integració paisatgística.
• la gestió del trànsit.
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RESIDUS

Andrés Amengual Herranz, Margalida Cabrer Suau, Francesca Martí Llodrà, 
Marta Pizarro Anglada-Camarasa, Catalina Pons Humbert, Gabriela Ubaldi Freda

ASPECTES LEGALS DELS RESIDUS

La normativa europea s’orienta a evitar al màxim els residus que acaben a l’abocador sense cap tracta-
ment; així sorgeix la Directiva 1999/31/CE del Consell de 26 d’abril de 1999 relativa a l’abocament de
residus, per la qual abans de 15 anys s’hauran de reduir els abocaments de residus urbans biodegrada-
bles fins a un 35% de la quantitat total dels RSU generats en 1995. A més a més, es prohibeix l’aboca-
ment de residus líquids, pneumàtics, residus d’hospital infecciosos i altres que, per les seves característi-
ques, no siguin aptes. La directiva té un termini de 3 anys per a l’aplicació de la normativa estatal.

La llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus incorpora a la legislació estatal els criteris establerts per la Unió
Europea a la directiva CE/91/156. L’objectiu principal de la llei és prevenir la producció de residus, esta-
blir el règim jurídic de la seva producció i gestió, i fomentar, per aquest ordre, la seva reducció, reutilit-
zació, reciclatge i altres formes de valorització, amb la finalitat de protegir el medi ambient i la salut de
les persones. Amb l’entrada en vigor de la llei 10/1998 es deroga la llei 42/1975 sobre deixalles i residus
sòlids urbans i la llei 20/1986 bàsica de residus tòxics i perillosos. 

La classificació de residu és complexa i la llei de Residus l’ha basada en la gestió més que en les caracte-
rístiques dels residus. Classifica i defineix els residus en dos tipus: els residus urbans o municipals, i els
residus perillosos. La Unió Europea, amb la intenció d’unificar criteris dins el marc europeu, va fer una
classificació més acurada, en el Catàleg Europeu dels Residus (CER) (Decisió 94/3/CE), el qual ha estat
transposat a l’àmbit estatal a través de la Resolució de 17 de novembre de 1998.

Les competències administratives de gestió dels residus urbans recauen sobre els ens locals, als quals se’ls
encomana obligatòriament la recollida, el transport i almenys l’eliminació dels residus urbans a tots el
municipis.

Una altra obligació que indica la llei de residus, és la recollida selectiva a tots els municipis de més de
5000 habitants abans del 2001.

Quadre 19. Repartiment de competències a la Comunitat de les Illes Balears

COMPETÈNCIA COMPETÈNCIA SANCIONADORA

TIPUS DE Recollida Tractament    Sense dany al medi Amb danys al medi

RESIDU i/o eliminació ambient o a les ambient o a les

persones. persones.

Urbans Municipal Consell Insular Batle Govern de les

Inert Municipal o Gestor Govern de les Illes Balears Illes Balears

Perillòs Gestor autoritzat Govern de les Illes Balears
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L’any 1998 es creà el Registre de Petits Productors de residus perillosos mitjançant el Decret 36/98.
Aquest decret té com objectiu el registre dels petits productors (aquells que generen menys de 10 tn de
RP) i tenir un control de la gestió dels residus perillosos que poden produir.

Moguts per la insuficiència del Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus sòlids urbans aprovat
l’any 1990, i per a resoldre el tractament dels excedents de residus, així com per a adaptar-se a les polí-
tiques europees i estatals, el Consell de Mallorca va sol·licitar el juny de 1998 l’aplicació d’un Pla Integral
de Gestió que contemplava diferents plantes de tractament. Aquest Pla Integral no es va aplicar mai, per-
què a finals del mateix any es va iniciar la revisió del Pla Director. 

També dins la normativa autonòmica els residus varen ser considerats en un apartat de la llei 6/99, de 3
d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balear i mesures tributàries. Al seus articles
67, 68 i 69, s’indica que l’ordenació i gestió dels residus s’establirà mitjançant el Pla Director Sectorial
de Gestió de Residus de les Illes Balears. Aquest pla s’orientarà cap a la reducció del volum dels residus
produïts i a l’augment del seu aprofitament. Es promourà la recollida selectiva en origen per a tota la
població. Aquest Pla Director Sectorial de Gestió de Residus de les Illes Balears incorporarà, si s’escau,
les actuacions previstes pels actuals plans directors i les seves modificacions per l’entrada en vigor de la
llei 11/1997 d’envasos i residus d’envasos, i de la llei 10/1998 de 21 d’abril, de residus. 

A finals de l’any 1999 es treia a la fi a exposició pública la modificació del Pla Director Sectorial de
Gestió de Residus Urbans de l’illa de Mallorca, el qual havia quedat desfasat respecte de la nova legisla-
ció estatal i europea. Les modificacions permetran que la gestió dels residus urbans a Mallorca s’adapti
a la legislació europea i estatal.

RESIDUS SÒLIDS URBANS

La gestió dels residus en els anys 1998 i 1999 ha estat continuista respecte de la duita a terme l’any 1997
(vegeu L’estat del medi ambient a les Illes Balears, 1997).

El Decret 87/1990 de 20 de setembre, aprovà el Pla Director per a la Gestió dels Residus Sòlids Urbans
de la CAIB. Aquest Pla modificat pel Decret 117/1993 atorga la Gestió dels RSU als Consells Insulars,
a excepció de la gestió de Formentera que és atorgada a l’Ajuntament.

El Pla proposa per a Mallorca la incineració amb recuperació d’energia. Per a Menorca (Decret 76/91
modificat pel Decret 4/93), una planta de compostatge. Per a Eivissa i Formentera, l’abocament con-
trolat dels residus.

A Mallorca, la incineradora ha funcionat a ple rendiment aquests anys tractant aproximadament
300.000 tones/any. 

El 1998 es va continuar usant l’abocador del Corral Serra de Santa Margalida malgrat l’ordre de clau-
sura. L’abocador de Ses Barraques ha continuat obert, retardant-se així el seu tancament previst. A la tar-
dor de l’any 1999 es va reobrir, a més, l’abocador de Son Reus.

A Menorca, el tractament dels residus es fa a la Planta de compostatge de Milà. A Eivissa tots els resi-
dus recollits en massa i sense classificació van a l’abocador de Roca Llisa. A Formentera els residus es
duen a l’abocador del Cap de Barbaria.
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En aquest capítol la nomenclatura emprada correspon a la gestió que en aquests moments reben els resi-
dus a les illes. Per aquest motiu no correspon exactament a la nomenclatura utilitzada en el quadre 19.

Residus en massa: producció i tractament

Mallorca

Alguns municipis de Mallorca realitzen la recollida de residus en massa amb contenidors de carrer; d’al-
tres encara fan recollida domiciliària; també n’hi ha que combinen els dos sistemes. Un cop recollits els
residus alguns municipis els porten directament a la incineradora; d’altres, a l’abocador de ses Barraques;
i d’altres, a l’estació de transferència més propera. El 1998 hi havia en funcionament dues estacions de
transferència: Alcúdia i Binissalem. El 1999 es va inaugurar la de Manacor i es va iniciar la de Campos;
a hores d’ara només queda per fer l’estació de transferència de Calvià.

Les estacions de transferència (E.T.) han estat construïdes amb l’objectiu prioritari de compactar els resi-
dus recollits en massa, i així disminuir-ne el volum i fer el seu transport més eficient.

Quadre 20. Destinació dels residus per municipis

Destinació Municipis 1998 Municipis 1999

E.T. d’Alcúdia Pollença, Alcúdia, sa Pobla, Muro, Pollença, Alcúdia, sa Pobla,
Capdepera, Artà, Sant Llorenç, Muro, Santa Margalida
Son Servera

E.T. de Binissalem Manacor, Inca, Marratxí, Escorca, Inca, Marratxí, Escorca,
Mancomunitat del Pla i Mancomunitat del Pla i
Mancomunitat del Raiguer. Mancomunitat del Raiguer.

E.T. de Manacor En vies de construcció. Manacor, son Servera, Sant Llorenç, 
Capdepera i Artà

Abocador de Ses Calvià, Andratx i Mancomunitat Calvià, Andratx i Mancomunitat
Barraques (Calvià) de Tramuntana de Tramuntana
Directament a la Planta Palma, Bunyola, Sóller, Fornalutx, Palma, Bunyola, Sóller, Fornalutx, 
de Son Reus Valldemossa, ses Salines, Santanyí, Valldemossa, ses Salines, Santanyí,

Llucmajor, Felanitx, Deià i Campos Llucmajor, Felanitx, Deià i Campos
E.T. de Campos En projecte En construcció

Respecte a la producció de residus a Mallorca és important destacar que augmenta d’any en any, i que
aquest augment va sempre per davant de la previsió de reducció en la producció de residus i de l’esta-
bliment de tractaments complementaris a l’abocament i la incineració. És per això que els sistemes de
tractament existents a Mallorca s’han mostrat insuficients aquests darrers anys. Forçats per aquesta situa-
ció, s’han habilitat sistemes que resolguin temporalment l’excessiva producció de residus. 

La capacitat de tractament de la planta incineradora és de 300.000 tones anuals, que equival a un trac-
tament diari de 900 tones. Fins dia 30 de setembre de 1998 l’excedent de residus, produït sobretot a
l’estiu, i que la planta incineradora no va poder tractar, s’emmagatzemà temporalment en bales, d’una
tona de pes aproximadament, a l’abocador d’alta densitat d’EMAYA ubicat a Son Reus (i en aquells
moments tancat). A partir de dia 1 d’octubre es va reobrir l’abocador, on es començaren a dipositar els
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excedents que la planta incineradora no podia assumir; això va permetre deixar-los d’embalar i durant
els mesos següents es varen eliminar a la planta incineradora les bales acumulades. El 1998 es cremaren
22.862 Tn de residus embalats; la resta, 43.883 Tn es cremaren durant els primers mesos del 99.

És evident que el tractament previst en el Pla Director Sectorial per a la gestió de RSU aprovat l’any 90,
i encara vigent en aquells moments, no era suficient per a donar sortida a la totalitat de residus produïts
a l’illa.

La planta incineradora de Son Reus aprofita el poder calorífic dels residus per generar energia elèctrica
amb la qual s’autoabasteix i ven aproximadament uns 110 milions de kw/any a GESA (energia equiva-
lent a la que utilitzen 45.000 vivendes).

Quadre 21. Tractament dels residus en massa a Mallorca

Tractament                                                           tn/1998                       tn/1999

Incineradora 299.000 322.000*

Abocador de ses Barraques, Calvià 60.882 61.014

Abocador de Son Reus, Palma 39.711** 101.784

Abocador Corral Serra, Santa Margalida*** 8.730 -

Total 408.303 484.798****

(*)      Tot i que la capacitat de la incineradora és de 300.000 tn/any, aquesta diferència ve donada per la incineració de bales
acumulades en el 98 que es cremaren entre novembre del 98 i març del 99.

(**)     Des de l’1 d’octubre al 31 de desembre del 98.
(***)  A aquest abocador es dipositaren els residus de Santa Margalida tot l’any 98, i els d’Alcúdia, sa Pobla, Inca i Manacor

durant el mes de gener de 98. En el cas de Santa Margalida les tones corresponen a una extrapolació en funció de la
producció mitjana per habitant de 1998, de l’INE (2,10). 

(****) Del total de residus tractats en el 1999, 43.833 Tn, aproximadament, corresponen a les bales produïdes en el 98 que
estaven emmagatzemades. Per tant, la producció real del 99 és de 440.915 Tn.

Menorca

A Menorca, el Consorci per a la Gestió dels Residus Sòlids Urbans és el responsable de la prestació del
servei de tractament, de manera selectiva, dels residus sòlids urbans.

Els residus sòlids urbans generats a l’illa, que no es recullen selectivament, tenen com a destí final de
tractament, la planta de compostatge amb recuperació de subproductes i l’abocador que està situat a la
finca des Milà de Davant

Durant l’any 1998, a Menorca es varen produir 48.763 tones de residus. I l’any 1999, la producció de
residus es va incrementar en un 5,5 %, generant-se un total de 51.461 tones. Del total d’aquests resi-
dus, el 9% té com destí final el reciclatge a la Península, la resta arriba a la Planta de Milà. Aquí, el 32%
es destina a compostar, previ triatge, i el 59 % restant es deposita a l’abocador com rebuig. De la frac-
ció que es destina a compostar, un 23 % es perd en el procés de fermentació, i un 9% es transforma en
compost. El compost produït es ven als pagesos de la zona.
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Quadre 22. Tractament dels residus en massa a Menorca

Tractament tn/1998 tn/1999

Total de residus tractats a la Planta de Milà 44.374 46.830

Eivissa

Tots els residus en massa recollits a l’illa d’Eivissa són transportats per diferents empreses a l’abocador de
Roca Llisa, del qual és propietari i gestor Herbusa. La recollida i transport està cedida a diferents empre-
ses segons els municipis.

Quadre 23. Tractament i producció dels residus en massa a Eivissa*

Tractament tn/1998 tn/1999

Abocador Roca Llisa 85.000* 85.000

* Aquestes tones són una estimació en funció del volum i la densitat dels residus que han arribat a l’abocador.

Considerem que les dades de producció de residus en massa a Eivissa no responen a la realitat, tenint en
compte que la tendència a la resta de les illes és d’augment de la producció i que la situació de l’illa
d’Eivissa no es diferencia en res de la general.

Formentera

Els residus en massa recollits a Formentera són gestionats per CESPA que els porta a l’abocador del Cap
de Barbaria.

Quadre 24. Tractament i producció dels residus en massa a Formentera

Tractament tn/1998 tn/1999

Abocador Cap Barbaria 4.103* 7.880**

Font: INE 98 (2’10kg/hab/any)
*   Les dades del 98 són una extrapolació en funció del nombre d’habitants i de la producció mitjana de fems. 
**  Les tones que figuren a aquesta taula són una extrapolació feta segons el nombre de camions que arriben a l’abocador, 
i establint un coeficient de densitat en funció del residu.

Illes Balears

A continuació s’indiquen les tones de residus recollits en massa a les Illes Balears, segons les dades par-
cials de les taules anteriors i els increments en percentatge per anys.
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Quadre 25. Producció total de residus en massa

Illa                                      Tones 1998                  Tones 1999                 Increment
99 (%)

Mallorca 449.186* 440.915** 1,8%

Menorca 44.374 46.830 5,5 %

Eivissa 85.000 85.000 -

Formentera 4.103*** 7.880 92,1%

Total 582.949 585.256 0,4%

* Suma de la quantitat de residus comptabilitzats i amb una estimació pels municipis sense dades.
** Aquesta xifra és la diferència entre les tones tractades en el 1999 a la incineradora de Son Reus i les bales de fems 

acumulades a Son Reus a l’any 1998.
*** Aquesta dada és una estimació feta en funció de la producció mitjana de fems per habitant i dia.

PRODUCCIÓ TOTAL

DE RESIDUS EN MASSA

A LES ILLES BALEARS

Figura 19

Quadre 26. Producció diària de residus per capita.

Illa                                    Població 98*               1998            Població 99 *            1999
kg/hab/dia kg/hab/dia

Mallorca 626.424 1’96 638.874 1,89
Menorca 67.604 1,80 70.206 1,83
Eivissa 83.912 2,78** 86.289 2’70
Formentera 5.353 2,10** 7.880 2’74
Total 783.293 801.569 2,0

*   Informació facilitada pels Ajuntaments entre juliol i octubre del 99.
** Aquesta quantitat és una aproximació.
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PRODUCCIÓ

DIÀRIA DE RESIDUS

PER CAPITA.

Figura 20

Cal dir que els valors de la producció diària de residus es calculen a partir de les dades de la població de
dret, i per tant no es té en compte la població estacional.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears és la capdavantera en la producció de residus en massa per
habitant i dia, amb una mitjana de 2,10 kg/hab/dia, xifra molt superior a la mitjana estatal que és de
1,29. Ens segueixen les Illes Canàries amb una producció de 1,89 kg/hab/dia, i en tercer lloc la comu-
nitat asturiana amb 1,42 kg/hab/dia. La comunitat que menys residus produeix és Galícia amb una mit-
jana de 0,94 kg/hab/dia (dades de l’INE de 1998).

Recollida selectiva dels residus sòlids urbans: infraestructura i gestió

Mallorca

Tots els pobles de l’illa tenen una dotació de contenidors de recollida selectiva repartits en parcs verds i
carrers. Aquesta infraestructura ha estat possible gràcies als convenis signats l’any 1993 entre el Consell
de Mallorca i el MOPTMA; i l’any 1994 entre el Consell de Mallorca, la Fundació Deixalles, els
Ajuntaments i les Mancomunitats. Durant 1998 i 1999 els convenis que han fet possible la recollida
selectiva han continuat en vigència.

A causa de l’augment registrat en les quantitats recollides selectivament a Mallorca, la Fundació
Deixalles ha subcontractat empreses privades per dur a terme una part d’aquesta recollida. 

L’Ajuntament de Palma a través de la seva empresa municipal EMAYA S.A. duu a terme la recollida
selectiva dins el seu municipi, independentment d’aquests convenis. Endemés dels contenidors de carrer
per a la recollida selectiva de paper i vidre, EMAYA S.A. compta amb un centre d’aportació ciutadana
on es recullen diferents residus i un camió dissenyat específicament per a la recollida selectiva per barris
de diferents residus (paper, vidre, llaunes, roba, olis i piles). No es tenen dades específiques d’aquesta
recollida. 

Tal com preveu la llei 11/1997 d’envasos i residus d’envasos, el Govern Balear va signar convenis de
col·laboració amb ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. i ECOVIDRIO a l’octubre de 1998. 
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Tant un com l’altre són sistemes integrats de gestió (SIG). Els SIG estan formats per envasadors, comer-
ciants, industrials i recuperadors, i donen suport econòmic a les entitats locals per finançar la diferència
de cost entre la recollida selectiva i la recollida en massa i dipòsit en abocador controlat.

ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. és el sistema integrat de gestió per als residus d’envasos lleugers1 .
ECOVIDRIO és el SIG per als envasos de vidre.

Al llarg de 1998 tots els pobles de Mallorca signaren convenis d’adhesió als SIGs, a través del Consell
de Mallorca, a excepció de Palma que el signà directament.

Les fraccions dels residus urbans recollits selectivament el 1998 i 1999 han estat: paper- cartró, vidre,
llaunes i roba. El febrer de 1999 es va iniciar la recollida selectiva d’envasos lleugers, que només s’ha rea-
litzat a alguns municipis de l’illa (Estellencs, Banyalbufar, Esporles, Puigpunyent, Andratx i Calvià) com
a experiència pilot, i a l’espera de la construcció de la planta de triatge. 

La recollida selectiva de les fraccions reciclables es duu a terme a través de contenidors ubicats al carrer
i als parcs verds. Per a la recollida de llaunes, a més dels contenidors iglú, es fan servir contenidors petits
amb premsa que es troben ubicats a instituts i zones turístiques; n’hi ha 131. En el cas de la part forana
els materials recollits són transportats a instal·lacions que s’han adequat per tal de fer més eficient la reco-
llida i transport d’aquests materials. En aquests espais s’han instal·lat compactadors per a paper i cartró,
i plataformes de recepció i transferència per a vidre, on aquest s’emmagatzema i posteriorment s’envia a
la península. Aquestes instal·lacions de compactació i emmagatzament s’han anat inaugurant al llarg de
1998 i 1999 a Manacor, Felanitx, Santa Margalida, Son Servera i Calvià. 

Quadre 27. Infraestructura de Mallorca per a la recollida selectiva: nombre de contenidors i Parcs Verds

1998 Total 1998                     Ràtio 98
P. forana         Palma          Mallorca      P. forana         Palma         Mallorca

Parcs verds 81 1* 82 - - -
Paper 729 737 1466 142 434 427
Vidre 880 592 1472 366 540 426
Llaunes 189 - 189 1705 - 3314
Roba 72 - 72 4475 - 8700

* Cal esmentar que a Palma hi ha un centre pilot de recollida selectiva similar a un parc verd. 

1998 Total 1998                     Ràtio 98
P. forana         Palma          Mallorca      P. forana         Palma         Mallorca

Parcs verds 83 1* 84 -
Paper 802 1.009 1811 417 317 353
Vidre 962 608 1570 348 526 407
Llaunes 208 - 208 937 - 3.072
Roba 79 - 79 2.860 - 8.087
Envasos lleugers** 108 - 108 440 - -

(*)  Cal esmentar que a Palma hi ha un centre pilot de recollida selectiva similar a un parc verd. 
(**)  Només hi ha presència de contenidors per a envasos lleugers als municipis d’Estellencs, Banyalbufar, Esporles,
Puigpunyent, Andratx i Calvià. Els ràtios de contenidors s’han calculat en funció de la població d’aquests municipis.

1 
Els envasos lleugers són els envasos de plàstic, tetrabrics, llaunes, aerosols; sempre que no hagin contingut substàncies tòxiques.
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En la taula següent es poden veure les quantitats de materials recollits selectivament.

Quadre 28. Tones recollides selectivament a Mallorca durant 1998 i 1999.

1998 Paper Vidre Llaunes Roba

P. forana 5.434 5.419 39 295

Palma 4.711 2.982 -* 24

Total 1998 10.145 8.401 39 319

Increment 97-98 (%) 28’8 22’4 16’4 23%

*L’Ajuntament de Palma no fa recollida de llaunes a contenidors-iglú.

1999 Paper Vidre Llaunes Roba Envasos lleugers

P. forana 11.372 7.495 70 341 362

Palma 5.777 3.075 - 21 -

Total 1999 17.149 10.570 70 362 362

Increment 98-99 (%) 69 25,8 79,5 13,5 -

A Mallorca, a més, es fan campanyes de recollides puntuals d’alguns residus amb objectius específics:

• Conscienciar la població.
• Augmentar la recollida selectiva.
• Obtenir beneficis socials.

Aquestes campanyes són les següents:

• No les llancis: Durant els anys 98 i 99 s’ha continuat amb aquesta campanya puntual de recollida de
llaunes d’alumini. L’objectiu de la campanya és, d’una banda, reciclar les llaunes i, de l’altra,
col·laborar econòmicament en activitats de diferents entitats socials. L’any 1998 es recolliren durant
aquesta campanya 375.000 llaunes i 400.000 durant 1999.

• Els Reis de vidre: iniciat l’any 1999, la campanya consisteix en la recollida de botelles de cava durant
les festes de Nadal per tal de poder-les reutilitzar i al mateix temps aconseguir que cap nin es quedàs
sense joguines.

També s’han realitzat durant els darrers anys recollides a productors singulars. Són experiències de reco-
llida selectiva adaptades a cada tipus de generador. Aquestes experiències són fruit de la iniciativa parti-
cular d’alguns ajuntaments, i de convenis establerts entre mancomunitats o ajuntaments i el Consell de
Mallorca.

Entenem per productors singulars aquells que generen gran quantitat de fraccions de residus reciclables,
bàsicament comerços, hotels, bars, restaurants i grans superfícies que produeixen sobretot paper i car-
tró, vidre i llaunes.
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Aquestes recollides començaren l’any 98 a la Mancomunitat del Pla, Mancomunitat del Raiguer i
Calvià; l’any 99 s’estengueren a Alcúdia i a Sóller.

El fet d’haver acostat la recollida selectiva als grans productors ha incrementat considerablement les
quantitats recollides.

En alguns llocs, han realitzat la recollida les mateixes empreses que tenen la concessió de la recollida de
fems; en altres llocs l’ha feta la Fundació Deixalles. 

Menorca

A l’illa de Menorca es continua realitzant la recollida selectiva de paper-cartró, vidre, roba. I s’ha estès la
recollida selectiva de matèria orgànica.

La recollida selectiva es realitza mitjançant l’aportació voluntària dels ciutadans als contenidors ubicats
al carrer, i també gràcies a la separació prèvia que es fa dels residus en massa que arriben a la planta des
Milà.

La infraestructura existent a Menorca per a la recollida selectiva consta de contenidors de vidre - piles i
de paper - cartró ubicats al carrer.

Una novetat introduïda en la recollida selectiva de 1999 és la recollida especial a generadors singulars.
És a dir: recollida específica tant de vidre com de cartró als establiments que ho sol·liciten, tant si són
del sector hoteler com si són del sector d’oferta complementària. 

Durant els dos darrers anys, la dotació dels contenidors ha augmentat en la línia que preveu el Programa
de Gestió de Residus Municipals de Menorca (500 habitants/contenidor).

El Consorci de Residus és el responsable de gestionar totes aquestes recollides; encara que va establir-se
un conveni amb la Fundació Mestral, la qual s’encarrega de gestionar la recollida de paper - cartró i vidre.
La recollida dels altres materials la realitzen empreses privades contractades directament pel consorci.

Quadre 29. Dotació de contenidors per a la recollida de paper i vidre a Menorca.

1998 Nombre Ràtio

Paper 98 684

Vidre 129 519

1999 Nombre Ràtio

Paper 119 563

Vidre 175 383
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Durant 1998 i 1999 es van a recuperar a Menorca les següents quantitats: 

Quadre 30. Tones recollides selectivament

Paper Vidre                 Llaunes *               Roba*

Total 97 2.431 1.441 308 54

Total 98 2.899 1.431 - -

% 97-98 19,3 - 0,7 - -

Total 99 3.256 1.490 - 45

% 98-99 12 4 - -

*no es tenen dades de recollida selectiva de llaunes del 98-99 ni de roba del 98.

Eivissa

A Eivissa la recollida selectiva que es realitza només contempla paper i vidre, i tot el que es recull s’en-
via a la península per al seu tractament. Es fan càrrec de la gestió les empreses que tenen l’adjudicació
de la recollida en massa, diferents segons els municipis. 

Quadre 31. Fraccions i quantitats (tones)

Residu             1998                 Increment 97                 1999                    Increment 98

Paper 602 27,4 602 0

Vidre 894 7,6 934 4,5

Quadre 32. Dotació de contenidors

Residu              1998                Ràtio 98                         1999                   Ràtio 99

Paper 151 556 151 571

Vidre 206 407 206 419

Formentera

A Formentera només es recull selectivament el vidre, que és transportat a la península juntament amb
els materials recollits a Eivissa. L’empresa que gestiona aquesta recollida selectiva és CESPA I.U. 

Quadre 33. Fraccions i quantitats (tones)

Residu                  1998           Increment 97                       1999             Increment 98

Vidre 120 - 38% 218 81%
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Illes Balears

Quadre 34. Nombre de contenidors de paper i ràtio a les Illes Balears

Paper                      Dotació 98             Ràtio 98             Dotació 99                  Ràtio 99

Mallorca 1.466 427 1.811 353

Menorca 98 684 119 563

Eivissa 151 556 151 571

Formentera* 0 0 0 0

Illes Balears 1.715 457 2.081 385

* No hi ha recollida selectiva de paper a Formentera.

Quadre 35. Nombre de contenidors de vidre i ràtio a les Illes Balears

Vidre Dotació 98 Ràtio 98 Dotació 99 Ràtio 99

Mallorca 1.472 426 1.570 ¿

Menorca 129 519 175 383

Eivissa 206 407 206 419

Formentera* - - - -

*No es tenen les dades de nombre de contenidors a Formentera.

Quadre 36. Recollida selectiva (en tones) a les Illes Balears

1998                  Paper           Vidre       Llaunes    Envasos        M. O.          Roba        Total 
lleugers per illa

Mallorca 10.145 8.401 39 0 0 319 18.904
Menorca 2.899 1.431 - 0 14.103 - 18.433
Eivissa 602 894 0 0 0 0 1496
Formentera 0 120 0 0 0 0 120
Illes Balears 13.646 10.846 39 0 14.103 319 38.953

1999                 Paper           Vidre        Llaunes    Envasos        M. O.          Roba        Total 
lleugers per illa

Mallorca 17.149 10.570 70 362 0 362 28.513
Menorca 3.256 1.490 - - 16.468 45 21.259
Eivissa 602 934 0 0 0 0 1.536
Formentera 0 218 0 0 0 0 218
Illes Balears 21.007 13.212 70 362 16.468 407 51.526
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RECOLLIDA
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Figura 21

Destinació final dels residus

A continuació passem a detallar el circuit dels diferents residus recollits selectivament.

Mallorca

Paper-cartró
A Mallorca el paper és recollit per diferents empreses. La major part del paper recollit es duu a la penín-
sula per al seu posterior tractament. Només una petita part es recicla en tres empreses mallorquines que
transformen el paper usat en pasta de paper reciclat. Aquestes empreses produeixen paper higiènic, tor-
caboques, paper d’embalatge, capses de cartró i cartró compacte per a impremta i carpetes.

Vidre
També en aquest cas, la major part del vidre recollit a Mallorca es transporta a la península on les bote-
lles de cava es reutilitzen i la resta després de ser triturat es torna a utilitzar per la fabricació d’envasos de
vidre.

A Mallorca, les empreses de vidre bufat utilitzen vidre vell, però tenen els seus propis circuits de recolli-
da. Una quantitat molt petita de vidre residual s’utilitza en una fàbrica de rajoles i materials de cons-
trucció.

A més, hi ha una empresa que fa recuperació de botelles de vi senceres que són reutilitzades a les bode-
gues mallorquines.

Llaunes
La recollida de llaunes de tot Mallorca se centralitza a la Fundació Deixalles . A la Fundació Deixalles
se separen les llaunes fèrriques de les d’alumini per la diferència en el seu valor de venda al mercat. Amb
les llaunes d’alumini es fan bales que són enviades a la península per a la seva fundició; les fèrriques es
junten a la ferralla i seran de bell nou seleccionades per un ferroveller que separa tots els metalls.

Roba
Tota la roba que es recull a l’illa de Mallorca se selecciona a la Fundació Deixalles on arriba tant la que
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prové dels contenidors específics, com la que prové de recollides puntuals, d’EMAYA i d’aportacions
voluntàries dels ciutadans. Una part d’aquesta roba es comercialitza com a roba de segona mà; una altra
part s’envia a països en vies de desenvolupament a través d’un distribuïdor d’Alacant que en recicla una
part per fer nous teixits. Des de mitjans de 1999, una part de la roba recollida s’envia al Senegal on es
ven als mercats locals.

Envasos lleugers

De moment els envasos lleugers recollits a la Mancomunitat de Tramuntana, Andratx i Calvià s’emma-
gatzemen en bales a Santa Margalida a l’espera de disposar d’una planta de triatge.

Menorca

Matèria orgànica
A més, i amb l’objectiu de millorar el funcionament de la planta de compostatge, a Menorca es va intro-
duint poc a poc la recollida selectiva de matèria orgànica, que es realitza de diferents maneres segons les
possibilitats de cada poble. 

L’experiència pilot iniciada l’any 1997 en una barriada de Maó es va estendre a altres ajuntaments. El
1998, el consorci per a la Gestió dels RSU, el Consell de Menorca i l’Ajuntament de Mercadal varen
signar un conveni per extrapolar aquesta experiència als tres nuclis habitats permanentment al munici-
pi: Mercadal, Fornells i ses Salines. 

Durant l’any 1999, s’hi va incorporar l’ajuntament d’Alaior. La campanya es va organitzar de forma dife-
rent que la des Mercadal, per les característiques urbanístiques pròpies del municipi. A es Mercadal la
recollida es fa mitjançant contenidors de carrer i a Alaior es realitza “porta a porta”. 

Paper-cartró
Pel que respecta al paper - cartró, les quantitats recuperades provenen de les aportacions que els ciuta-
dans fan als contenidors de carrer, d’allò que és recuperat a la planta de Milà i de les recollides porta a
porta que es fan a la zona centre de Maó i a altres establiments repartits per l’illa. Tot el paper - cartró
recollit s’envia a la península.

Vidre
El vidre recuperat prové dels contenidors de carrer i del triatge manual que es realitza a la planta de Milà.
També és enviat a la península.

Llaunes
Les llaunes són recuperades a la Planta de Milà i una vegada seleccionades es compacten i s’envien a la
península.

Roba
Als dos tallers de recuperació de roba de Maó i Ciutadella, arriba tota la roba recollida per la Fundació
Mestral a tots els municipis de Menorca. Allà es realitzen tasques de selecció per qualitat, de forma que
la roba de més qualitat es tria per assortir les botigues de roba de segona mà.
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Comparació del tractament que reben els residus sòlids urbans a les illes Balears

COMPARACIÓ DEL

TRACTAMENT DELS

RESIDUS SÒLIDS

URBANS A LES

ILLES BALEARS. 1998

Figura 22

COMPARACIÓ DEL

TRACTAMENT DELS

RESIDUS SÒLIDS

URBANS A LES

ILLES BALEARS. 1999

Figura 23

RESIDUS PERILLOSOS

En aquest apartat tractarem la recollida i gestió de residus perillosos. Per la seva elevada producció a
nivell domèstic i en empreses d’hosteleria i restauració, s’ha necessitat d’una infraestructura específica pel
fet que són residus tòxics.

El control i la gestió d’aquest tipus de residus són competències del Govern Balear a través de la
Conselleria de Medi Ambient i específicament de la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme.

L’any 1998 es creà a la Comunitat Balear el Registre de Petits Productors de residus perillosos mitjançant
el Decret 36/98. Aquest decret té com objectiu tenir un control de la gestió dels residus perillosos que
els petits productors (aquells que generen menys de 10 tn de RP) poden produir.

A finals de 1999 hi havia 462 petits productors inscrits, la majoria dels quals són tallers mecànics.
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Respecte dels grans productors de residus perillosos, n’hi ha cinc d’autoritzats. 

A Balears es produeixen diferents tipus de residus perillosos, però només es tenen dades reals i globals
(no per illes) d’aquells que es recullen selectivament. Són els següents:

Olis minerals usats

Hi ha a les illes onze gestors autoritzats per a la recollida d’olis minerals usats. Aquests gestors recullen
l’oli amb contenidors ubicats als parcs verds i als ports esportius; per als grans productors hi ha una reco-
llida específica. Els olis minerals recollits a Balears se centralitzen a Mallorca i la major part s’empra com
a combustible a les teuleres i cimenteres mallorquines. La resta s’envia a la península per a la seva reuti-
lització. A finals de 1999 hi havia deu empreses autoritzades per utilitzar els olis minerals usats com a
combustible, nou d’elles ubicades a Mallorca.

Durant aquests darrers anys a les Illes Balears es varen recollir les següents quantitats:

Quadre 37. Recollida selectiva d’olis minerals.

1998 1999                              % Increment

Tones 4.055,3 4.861                                    19,9

Tòners de reprografia

Hi ha cinc gestors autoritzats per a recollir tòners a les illes, dels quals només dos poden actuar a totes
les illes, i els altres tres únicament a Mallorca. Aquests gestors poden recollir tòners d’impressores làser i
de fotocopiadores, així com cartutxos de tinta d’impressores d’injecció i matricials. D’aquells que és pos-
sible, n’extreuen la pols i els tornen  a carregar de tinta amb la qual cosa es poden reutilitzar. En el cas
dels que no es poden reutilitzar se’ls extreu igualment la tinta per eliminar-ne la toxicitat. 

A Menorca qui gestiona la recollida de tòners és el Consorci per a la Gestió dels Residus de Menorca.
La recollida de tòners es realitza en funció d’un conveni signat entre el Consorci i la Fundació Mestral.
A l’any 1998 es varen recollir a Menorca 721 unitats i el 1999 un total de 1994 unitats.

Quadre 38. Tòners recollits durant 1998 i 1999 a les Illes Balears (en kg)

1998 1999 % Increment

15.620 12.251 -21,6

Piles

A les Balears existeixen tres gestors autoritzats per a recollir piles alcalines i salines, i botó, dels quals dos
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tenen l’àmbit d’actuació a totes les illes i l’altre només a Menorca.

A Mallorca les piles es recullen als contenidors que hi ha instal·lats als Parcs Verds, a alguns establiments
comercials i a institucions públiques. A Menorca les piles es recullen mitjançant els contenidors de
carrer. A Formentera hi ha una empresa que recull les piles; durant 1999 en va recollir 325 kg.

Quadre 39. Piles recollides durant 1998 i 1999 a les Illes Balears (en kg).

1998 1999 % Increment

38.049 20.043 -47,3

Bateries usades

A les Balears existeixen tres gestors autoritzats per a recollir bateries usades de plom procedents de l’au-
tomoció, dels quals dos tenen l’àmbit d’actuació a Mallorca i l’altre a totes les illes.

Quadre 40. Bateries recollides durant 1998 i 1999 a les Illes Balears (en tones).

1998 1999 % Increment

1.593,9 2.773,4 74 %

Medicaments

A les Illes Balears existeix un gestor autoritzat per a recollir els medicaments caducats. Ha continuat
vigent el conveni entre la Cooperativa d’Apotecaris, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Balears, el
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, l’ONG Apotecaris Solidaris i el Consell de Mallorca per a
recollir els medicaments caducats i vàlids a les tres illes 

La gestió i tractament dels medicaments caducats ha estat continuista respecte al 1997.

Quadre 41. Medicaments recollits durant 1998 i 1999 a les Illes Balears (en kg).

1998 1999 % Increment

4.202 15.216 262,1 %

Fluorescents

A les Balears hi ha un gestor autoritzat per a recollir els fluorescents, que ofereix uns contenidors espe-
cials per depositar-los.
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Quadre 42. Fluorescents recollits durant 1998 i 1999 a les Illes Balears (en kg)

1998 1999 % Increment

212 9.051 4.169,3 %

Residus sanitaris

Pel que fa als residus sanitaris, hi ha registrats a Mallorca dos productors amb gestió pròpia; són clíni-
ques que gestionen residus sanitaris dels grups II i III. Les altres clíniques i hospitals tenen empreses
externes que s’encarreguen de la recollida i el tractament. A Balears hi ha solament una empresa auto-
ritzada.

Quadre 43. Residus sanitaris recollits durant 1998 i 1999 a les Illes Balears (en kg).

1998 1999 % Increment

262.586 632.828 141%

Olis vegetals

Els olis vegetals usats no es consideren en general com a residus perillosos, però com que a les Balears la
seva producció és molt elevada, aquest residu s’hi considera.

A les illes hi ha dos gestors autoritzats. La recollida d’olis vegetals a Mallorca es fa per l’aportació dels
ciutadans als contenidors específics als parcs verds, i per la recollida domiciliària que es realitza als grans
productors (hotels i restaurants). A Menorca i Eivissa la recollida es fa únicament als grans productors.
A Formentera no es recullen.

Els olis recollits a les illes es centralitzen a Mallorca on una part s’empra per a fer sabó fluix, i la resta
s’envia a la península per al seu reciclatge a la indústria cosmètica i per a fer pinsos animals.

Quadre 44. Olis vegetals recollits durant 1998 i 1999 a les Illes Balears (en tones)

1998 1999 % Increment

630 717 13,8 %

RESIDUS ESPECIALS

Fangs de depuradores urbanes

Els fangs de depuradores són un residu que es genera a les plantes de depuració d’aigües residuals urba-
nes, com a resultat de la sedimentació i decantació de les partícules en suspensió de l’aigua.
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Els fangs tenen un alt contingut en aigua i el percentatge varia segons el tractament sofert abans de la
seva evacuació. Les depuradores més grans evacuen fangs amb un 75-77% d’humitat, i les petites gene-
ralment el percentatge és superior al 90%. Per tant els valors reals de la producció de fangs és relatiu. 

El Reial Decret 1310/1990 determina la possible utilització dels fangs en el sector agrari, que és el destí
principal actualment.

A Mallorca entre abril i octubre de 1999 l’IBASAN (Institut Balear de Sanejament) ha posat en funcio-
nament tres plantes per l’elaboració de compost a partir de fangs de depuradora i restes de poda i serra-
dís. Aquest compost es destinarà a reutilizació en l’agricultura, recuperació de sòls, jardineria,... Aquestes
plantes estan ubicades a sa Pobla, Felanitx i Ariany i han tractat 5.393 m3 de llots, la qual cosa significa
una producció aproximada de 2.427 m3 de compost.

Cendres inertitzades i escòries

Tal com s’explica a Cabrer et al. (1999), les cendres inertitzades i les escòries no tenen consideració de
residu perillós. 

L’escòria està constituïda principalment per: metalls fèrrics i no fèrrics, pedres, ceràmiques i vidre.
Durant 1998 s’han recuperat 13.176 tones, i durant 1999 de les 80.878 tones produïdes, es recupera-
ren 1.652 tones de ferralla.

Les cendres cimentades són els residus procedents del sistema de depuració de gasos. Aquest subproducte
continua dipositant-se a la planta de Son Reus, a l’espera de la construcció del dipòsit de seguretat que
preveu el PDSGRUM. 

Quadre 45. Cendres inertitzades (en tones)

1998 1999

32.988 23.028

Voluminosos

Mobles i electrodomèstics

Mallorca 
A Mallorca, la majoria dels municipis fan la gestió dels voluminosos mitjançant la recollida domicilià-
ria, prèvia cridada telefònica i també amb contenidors instal·lats en els parcs verds. Es detecta una man-
caça pel que fa a la gestió integrada dels residus voluminosos.

Podem destacar de manera positiva la recollida de mobles i electrodomèstics que duen a terme dife-
rents entitats per a la seva recuperació i reaprofitament. Fan, amb això, una doble funció: ambiental i
social.
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Un exemple a destacar és la Fundació Deixalles, que recull a domicili mobles i electrodomèstics que encara són útils o
que poden ser reparats per ser novament utilitzats. La Fundació Deixalles té tres centres situats a Palma, Sóller i Felanitx.

La major part d’aquests mobles recollits es destinen a la venda de segona mà a la mateixa Fundació, enca-
ra que existeix un taller de fusteria que recupera fusta i en fa mobles nous.

Els electrodomèstics són portats al taller de reparació on es revisen, i si cal es reparen, per després posar-
los a la venda. Si no es poden reparar, se’n treuen les peces més valuoses o que poden servir per a la repa-
ració d’altres electrodomèstics, i són desfets per lliurar-los a un recuperador com a ferralla.

En el cas de Palma, la recollida de voluminosos és realitzada per l’empresa municipal Emaya que els porta
a l’abocador de Son Reus sense cap tipus de selecció prèvia. 

Quadre 46. Recollida de mobles i electrodomèstics de la Fundació Deixalles. 1998.

Deixalles Palma Deixalles Sóller Deixalles Felanitx

Mobles 7.740 unitats 1.480 sortides ** 600 unitats*

Electrodomèstics —————— ** ———————

* Les dades referents a Felanitx durant el 98 només comprenen 6 mesos, ja que començaren la seva activitat al maig del 98.
** Les dades de Deixalles Sóller inclouen mobles i electrodomèstics perquè estan comptabilitzades per viatges realitzats.

Quadre 47. Recollida de mobles i electrodomèstics de la Fundació Deixalles. 1999.

Deixalles Palma Deixalles Sóller Deixalles Felanitx

Mobles 1.215 sortides 1.647 sortides ** 120 sortides 

(2.800 unitats)

Electrodomèstics 264 sortides ** 63 sortides

** Les dades de Deixalles Sóller inclouen conjuntament mobles i electrodomèstics perquè estan comptabilitzades per viatges rea-
litzats

Quadre 48. Recollida EMAYA Trastos per serveis (inclou mobles i electrodomèstics)

Recollida trastos Recollida trastos TOTAL

a domicili via pública

1998 37.479 serveis 39.705 serveis 77.184 serveis

1999 41.979 serveis 56.229 serveis 98.208 serveis

Menorca

A Menorca, la recollida de voluminosos és realitzada pels ajuntaments amb serveis especials, i tot el que es
recull és transportat a l’abocador Milà I.



75

Una part d’aquesta recollida de mobles i voluminosos la duu a terme la Fundació Mestral.

D’aquesta manera, la població menorquina telefona a Mestral perquè passi a cercar els mobles o objec-
tes voluminosos que li són inservibles, fent possible que altres persones puguin continuar-los utilitzant
i evitant que vagin a parar a un abocador, o encara pitjor, a punts d’abocament incontrolats de l’illa.

Existeix un taller de fusteria i restauració de mobles i un de reparació d’electrodomèstics amb les matei-
xes funcions que els de la Fundació Deixalles a Mallorca.

Quadre 49. Recollida de voluminosos (en kg)

1999

Quantitat 264.364

Eivissa i Formentera

A Eivissa i Formentera els ajuntaments són els encarregats de dur a terme aquest tipus de recollida mit-
jançant les empreses que recullen el fems a cada municipi. El que es recull és portat a un abocador.

No es tenen dades, però hi ha una estimació en tones/any de la producció, de cara a elaborar el nou Pla director.

Quadre 50. Producció estimada de voluminosos (tones/any)

Residu                                                 Eivissa                                    Formentera

Mobles 276 52

Matalassos 400 37

Frigorífics 209 14

Línia blanca 272 18

Línia marró 105 12

Ferralla

Mallorca

En general a les illes la recollida de ferralla es porta a terme mitjançant empreses privades que en sepa-
ren els diferents materials (ferro, alumini, coure, zinc i altres ), els compacten i els envien a les siderúr-
gies de la península per al seu reciclatge.

Quadre 51. Recollida de ferralla a la Fundació Deixalles (kg)

Deixalles Palma      Deixalles Sóller    Deixalles Felanitx * TOTAL
1998 94.970 123.910 12.200 123.910
1999 115.070 36.250

* Les dades referents a Felanitx durant l’any 98 només comprenen 6 mesos, ja que començaren la seva activitat al maig del 98.
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Quadre 52. Recollida de ferralla d’EMAYA (tones)

Son Reus       Centre pilot r.s.           Vehicles abandonats      TOTAL
1998 1.373 236 530 2.140

(1.817 unitats)
1999 1.739 267 498 2.504

(1.743 unitats)

Quadre 53. Recollida de ferralla de TIRME a les instal·lacions de la Planta (tones)

Son Reus

1998 1.812

1999 1.652

Les tones de ferralla a què fa referència el quadre 53 són recuperades de les escòries generades a la plan-
ta incineradora.

Menorca

Com en el cas de Mallorca, la recollida de ferralla és realitzada per empreses privades, les quals, un cop
seleccionats els materials, els compacten i els envien a la península per al seu reciclatge.

No es tenen dades de la quantitat de ferralla obtinguda els anys 98 i 99.

Eivissa i Formentera

En el cas de Eivissa i Formentera, succeeix el mateix que a Mallorca i a Menorca.

No es tenen dades de les quantitats recollides en els anys 98 i 99, però hi ha dades estimades de la pro-
ducció que s’han calculat de cara a elaborar el nou Pla Director.

Quadre 54. Producció estimada de ferralla (tones/any)

Residu Eivissa Formentera

Ferralla 379 99

Pneumàtics

La gran quantitat de pneumàtics fora d’ús (PFU) i les seves característiques fan especialment difícil la
seva gestió en la nostra Comunitat.

Els PFU provoquen problemes als abocadors, perquè no es compacten i són molt combustibles, i a la
planta d’incineració a causa del seu alt poder calorífic.
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De moment no existeix una gestió integrada d’aquests PFU i la majoria estan emmagatzemats o acaben
a abocadors.

No hi ha dades exactes de la quantitat de PFU que hi ha, però sí una aproximació. Aquestes dades estan
calculades a partir del parc mòbil de les illes i tenint en compte la vida mitjana dels pneumàtics en gene-
ral (60.000 km) i a cada illa.

Quadre 55. Pneumàtics fora d’ús (unitats).

Mallorca Menorca Pitiüses

1998 400.586 30.215 40.742

1999 418.967 31.923 46.403

Deixalles d’origen animal

Segons la Decisió de la Comissió Europea (94/+3/CE) no s’inclouen aquests tipus de residus com a peri-
llosos. No obstant, els residus d’origen animal es classifiquen en material d’alt risc i de baix risc. Els tèc-
nics de la Conselleria de Sanitat i Consum varen estimar la generació d’aquests residus l’any 1998:

Quadre 56. Estimació de la generació de deixalles d’origen animal 1998 (tones/any)

Escorxador Alt risc Baix risc

Palma 621 6885

Manacor 52 2.205

Inca 80 500

Menorca 101 1.349

Eivissa 37 236

Total 8.901 11.175

A les Illes Balears no hi ha cap instal·lació d’aprofitament o eliminació de les deixalles d’escorxador.

Residus de construcció i demolició

Els residus de construcció i demolició són residus majoritàriament inerts, però en el moment de l’obra
aquests residus sovint es mesclen amb altres, la qual cosa fa necessària una selecció. Avui en dia els resi-
dus de construcció i demolició es dipositen a abocadors. Alguns d’aquests abocadors, però, no reunei-
xen les condicions de seguretat necessàries. Cal una gestió integral d’aquests residus.

Quadre 57. Estimació de la generació de residus de construcció i demolició a les Illes (tn/any)

Illa Residus 

Mallorca 772.675

Menorca -

Eivissa 42.760 
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RESIDUS I SOCIETAT

Els residus són causa d’una de les problemàtiques ambientals que més preocupa a la societat mallorqui-
na; aquest fet provoca que es desenvolupin diferents activitats relacionades amb el tema i adreçades a la
societat en general. Al llarg de 1998 i 1999 s’han desenvolupat activitats d’assessorament tècnic, d’edu-
cació ambiental, de formació, de participació, de les quals hem cregut oportú considerar les següents
accions.

Oficina pel Foment del Reciclatge (OFOR)

El desembre de 1998 la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear creà l’OFOR amb l’objectiu
de desenvolupar el mercat del reciclatge dels materials recuperats i oferir suport informatiu i tècnic al
sector del reciclatge de les Illes, que no és capaç d’absorbir els materials que es recullen selectivament.
L’OFOR es va tancar el 31 de desembre de 1999. 

Les activitats duites a terme en aquest període de temps han estat:

• Obertura d’un despatx a Inca l’abril de 1999.
• Organització de la Taula Rodona: “Compri reciclat”.
• Organització de la jornada tècnica sobre la gestió de residus adreçada a instal·lacions turístiques,

envasadores i centres comercials.
• Comissió de seguiment i control de la gestió dels RSU de l’illa de Mallorca. Aquesta comissió fou

creada a l’empar del que disposa el Reglament d’explotació del Servei de Gestió dels RSU, amb fun-
ció assessora. 

La Comissió està formada per representants de diferents estaments de la societat: grups polítics del
Consell de Mallorca, conselleries de Medi Ambient i de Sanitat del Govern Balear, Federació d’Entitats
Locals de les Illes Balears, Col·legi de Metges, associacions de veïns, Universitat de les Illes Balears,
Fundació Deixalles, grups ecologistes. També hi participen membres de l’empresa Tirme (concessionà-

ria del Servei de Gestió dels RSU) i de la Comissió Tècnica de Seguiment, formada per tècnics del
Govern de les illes Balears i del Consell de Mallorca. 

El 1998 la Comissió de Seguiment es reuní 3 vegades; a la darrera es plantejà la incorporació de noves
entitats: Col·legi oficial d’Enginyers Industrials, de Biòlegs i Unió de Pagesos. El 1999 la Comissió es
reuní una única vegada: el 26 d’abril de 1999. 

Mallorca, recicla ara!

Mallorca, recicla ara! és una campanya d’educació ambiental sobre el tema dels residus fruit del conveni
entre el Consell de Mallorca i les entitats Fundació Deixalles, Grup Balear d’Ornitologia i defensa de la
Natura (GOB) i Apotecaris Solidaris. En els anys 1998 i 1999 la campanya continuà desenvolupant la
seva activitat en diferents àmbits de la societat. El marc geogràfic d’actuació de la campanya és l’illa de
Mallorca. 

A continuació es mostra un resum per àmbits de les activitats i campanyes dutes a terme en els anys 1998
i 1999.
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Àmbit ciutadania
• Campanya de promoció de compostatge domèstic.
• Participació a fires amb una exposició informativa sobre residus.
• Campanya de conscienciació del contenidor groc.
• Organització de jornades de reciclatge.

Àmbit empresarial
• Conscienciació als productors singulars per estimular la participació en la recollida domiciliària

inaugurada en la Mancomunitat del Pla, Alcúdia i Sóller.
• Formació a treballadors i directors d’hotels.
• Administracions locals.
• Assessorament en diferents aspectes de la recollida selectiva.

Àmbit escolar
• Difusió i informació sobre residus en els centres escolars a través de tallers, xerrades i visites.
• Millora de la gestió dels residus en els centres escolars a través d’ecoauditories. 

Campanya de sensibilització sobre recollida selectiva de matèria orgànica a Menorca

El Consorci de Residus de Menorca en coordinació amb els Ajuntaments d’Alaior i es Mercadal , i amb
el suport del GOB Menorca va fer una campanya de sensibilització sobre recollida selectiva de matèria
orgànica abans de la seva implantació als esmentats municipis.

Campanya “Aquest Nadal regala medi ambient a la teva illa”

Aquesta campanya ha estat duita a terme per la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears en el Nadal de 1999.

Jornades i cursos sobre residus

• Curs de “Reciclatge de residus”, realitzat des de l’octubre de 1998 fins a l’abril de 1999 per la
Fundació Deixalles; i desenvolupat en el projecte GAIA VIDA NUEVA dintre de la Iniciativa
Comunitària d’Ocupació i Recursos Humans INTEGRA cofinançat per Fons Social Europeu,
l’Ajuntament de Palma, i el Govern Balear. 

• Curs d’“Operari manipulador de RSU”, que es va iniciar a l’octubre del 1999 per la Fundació
Deixalles; i desenvolupat en el projecte GAIA VIDA NUEVA dintre de la Iniciativa Comunitària
d’Ocupació i Recursos Humans INTEGRA cofinançat per Fons Social Europeu, l’Ajuntament de
Palma, i el Govern Balear.

• Projecte “Acció Ambiental i Desenvolupament Empresarial”, dintre del Programa europeu ADAPT
(bis) realitzat al llarg dels anys 1998 i 1999 per la Fundació Deixalles. L’objectiu del programa era
formar tècnics de grau mitjà especialitzats en el tema de residus urbans, i contribuir a millorar la
gestió de diverses fraccions dels residus municipals de Mallorca. En el projecte es realitzaren els
següents estudis:
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Residus voluminosos a Mallorca: una proposta de gestió 
Residus tòxics i perillosos domèstics a Mallorca: una proposta de gestió
Residus de construcció i demolició a Mallorca: una proposta de gestió

• Curs “Gestió de residus municipals”, organitzat per Càritas Menorca, dintre de la Iniciativa
Comunitària YOUTHSTART i realitzat en el 1999.

• Jornades Mediterrànies: “Compostando la materia orgánica”, organitzades per Amigos de la Tierra
i realitzades a Calvià en el 1999.

• Inici del Cicle de conferències “Residus: què feim amb ells?” organitzat per la Fundació la Caixa.
En el 1999 es realitzaren 5 conferències. 

• Seminari sobre el Sistema Europeu Avançat de Gestió de Residus. El Model de l’illa de Mallorca, orga-
nitzat pel Club Espanyol dels Residus (CER) amb col·laboració del Consell de Mallorca (Medi
Ambient) i Fundació La Caixa. 

CONCLUSIONS

Els sistemes de tractament de residus prevists fins ara s’han mostrat insuficients a Mallorca i s’han hagut
d’adoptar mesures temporals d’urgència; per exemple: allargar la vida de l’abocador de Ses Barraques i
reobrir l’abocador de Son Reus.

Ha seguit vigent el Pla Director Sectorial per a la gestió de RSU que no preveia solucions a la quantitat
de residus produïts, especialment en el cas de l’illa de Mallorca.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears és capdavantera en la producció de residus en massa (2,3
kg/hab/dia).

Malgrat la recollida selectiva augmenti considerablement (una mitjana entre 1998 i 1999 d’un 60,5%)
la producció de residus en massa ha continuat augmentant (19,6%).

El 1999 ha augmentat a Balears el volum i quantitat de recollida selectiva en un 40,6%. No obstant, els
residus recollits tan sols representen un 5,3% del total de residus produïts a les illes. 

El mes de novembre de 1999 surt finalment a exposició pública el PDSGRUM

La millora en la gestió i en el control de la producció de residus dóna com a resultat immediat algunes
xifres contradictòries que només s’expliquen per la manca de control dels anys anteriors. Això indica que
a la fi comença a haver vertadera gestió. 

Fins ara la gestió dels residus s’ha basat en organitzar i millorar la recollida selectiva, però encara no s’han
treballat pròpiament polítiques de reducció en la generació de residus.

Manca, a més, una gestió integral dels residus voluminosos, que actualment es dipositen a abocadors i,
en ocasions, de forma incontrolada. Falta també, encara, una gestió integral dels residus tòxics i dels
enderrocs.
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ELS SISTEMES DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL A LES ILLES BALEARS

Martí Llobera

Els sistemes de gestió mediambiental són models de gestió d’empreses i organitzacions que integren les
consideracions mediambientals en el seu funcionament habitual i estratègic. Són eines de gestió gairebé
sempre voluntàries, que apareixen amb la voluntat d’implicar tots els nivells de funcionament, de per-
sonal, de les decisions estratègiques, etc. en accions que minvin els efectes negatius de les activitats
humanes sobre el medi ambient, a la vegada que permeten el funcionament de les activitats empresa-
rials.

Els sistemes de gestió mediambiental apareixen a les empreses com a resposta a les exigències ciutadanes
de major respecte pel medi ambient, i també com a resposta a l’increment dels controls ambientals per
part de les administracions públiques. En aplicar un sistema d’aquest tipus i de forma voluntària, les
empreses pretenen millorar la seva imatge vers els possibles clients i la societat en general, i demostrar a
l’administració de forma clara i independent la voluntat de complir amb la legislació vigent en matèria
mediambiental i, sovint, anar més enllà d’aquesta. A més a més, les empreses poden minvar els seus cos-
tos d’explotació reals si, com a conseqüència d’aplicar el sistema, disminueixen el consum de recursos
naturals i matèries primeres, o també minvar els costos potencials de no complir la legislació. 

Els sistemes de gestió mediambientals més reconeguts internacionalment són aquells recolzats per nor-
matives o normes ben establertes. 

En l’àmbit europeu, la normativa que els dóna suport és el Reglament 1836/93 d’ecogestió i ecoaudito-
ria, també conegut com a EMAS, aplicable al sector industrial. S’accepta l’aplicació de forma experi-
mental a qualsevol altre sector.

En l’àmbit internacional, la norma més reconeguda és l’ISO 14.001.

En general, els sistemes de gestió mediambiental permeten que la seva aplicació s’adapti de forma flexi-
ble a les possibilitats i necessitats de cada empresa, sempre que es donin uns mínims:

• millora contínua vers el medi ambient
• compliment de la legislació
• aplicació de polítiques, programes i sistemes de gestió mediambiental
• avaluació sistemàtica, objectiva i periòdica del sistema i del comportament mediambiental (audito-

ria ambiental)
• comprovació, per tercera part independent i acreditada, de l’efectivitat del sistema (procés de certi-

ficació o verificació)
• informació al públic, especialment en el cas de l’EMAS

A les Illes Balears aquestes eines de gestió mediambientals no han tengut massa èxit fins ara. Cal cercar
la raó d’aquesta situació en el fet que hi ha relativament poques indústries, les quals a més destinen els
seus productes al consumidor final. Aquestes indústries no se solen situar en una llarga cadena de sub-
ministraments grans empreses industrials, que sovint són les primeres a implantar sistemes de gestió
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mediambiental per, a continuació, incitar les seves subministradores a passar pel mateix procés. D’altra
banda, aquests sistemes s’originen al món industrial més clàssic, lluny d’organitzacions dedicades als ser-
veis, majoritàries a les nostres illes.

En qualsevol cas, aquests sistemes de gestió ambiental ja fa anys que s’apliquen en empreses de serveis i
aquesta tendència ja ha arribat a les Illes Balears. Des de la mateixa administració autonòmica s’ha poten-
ciat l’aplicació de sistemes de gestió ambiental al sector turístic, mitjançant el Programa ECOTUR de
la Conselleria de Medi Ambient. Un dels objectius principals d’aquest programa, entre d’altres, és pro-
mocionar la implantació de sistemes de gestió mediambientals en instal·lacions d’allotjament (hotels i
apartaments turístics), ports esportius, camps de golf i d’altres centres turístics i empreses del sector.
L’any 1997 es va aconseguir ajuda europea dels fons LIFE-Medi Ambient i amb aquest cofinançament
es va subvencionar la implantació de sistemes a 30 centres turístics. D’aquests, 5 ja estan registrats al sis-
tema EMAS, dos d’ells també amb ISO 14.001 (juliol 2000), i un altre té la ISO 14.001. A més a més,
un bon nombre d’altres empreses estan iniciant el seu procés, de manera que en els propers anys s’in-
crementarà de forma considerable el nombre de centres amb sistemes implantats a un sector que els està
aplicant de forma minoritària arreu d’Europa. En conseqüència, amb l’impuls d’aquest programa les Illes
Balears poden ser pioneres en la implantació d’aquests sistemes al sector turístic europeu. 

D’altra banda, una empresa dedicada al control de plagues, també ha aplicat i certificat el seu sistema
de gestió ambiental, basat en la norma ISO 14.001.

El 1999 quatre hotels han certificat o verificat  el seu Sistema de Gestió mediambiental, en base a la ISO
14.001 o el reglament d’EMAS.

Altres entitats i empreses estan en procés d’implantació de sistemes de gestió mediambiental i diverses
empreses i organitzacions, tot i que no ho han fet públic encara, han mostrat el seu interès pel tema. En
qualsevol cas, és de preveure un fort increment d’empreses i entitats de les Balears que aplicaran siste-
mes de gestió mediambiental en un futur proper.
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LA SOSTENIBILITAT A L’ÀMBIT URBÀ: EL CAS DE LA CIUTAT DE PALMA

Antoni Llull i Antoni Riera 

INTRODUCCIÓ

Les primeres nocions sobre sostenibilitat començaren a la Conferència d’Estocolm de l’any 1972, on ja
es parlà d’un progrés industrial tecnològic i econòmic diferent i compatible amb el medi ambient. Tot i
així, no fou fins a l’any 1987 quan va sorgir el conegut principi del desenvolupament sostenible, fruit de
l’anomenat Informe de la Comissió del Desenvolupament i Medi Ambient de l’Organització de les
Nacions Unides, presidida per G. Brundtland.

L’esmentat informe entén que el desenvolupament sostenible és aquell que satisfà les necessitats de la gene-
ració present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per a cobrir les seves pròpies
necessitats. D’altra banda, el principi considera que la lluita per eliminar la pobresa i el subdesenvolu-
pament és un requisit indispensable per a materialitzar el desenvolupament sostenible. Per tant, es presen-
ta com un nou estil de desenvolupament solidari intergeneracional i interregional al mateix temps. 

Malgrat tot, el mateix informe Brundtland assenyala que, tot i el que pressuposa aquest principi de
desenvolupament sostenible, es pot continuar creixent econòmicament tant als països més pobres com als
més rics, fins i tot a unes taxes properes a un cinc per cent. Va ésser aquesta idea la que va fer que molts
mandataris de diferents països acceptessin gustosament aquest nou concepte a la Conferència de les
Nacions Unides de Río de Janeiro al 1992.

Tot i això, aquesta idea ha estat objecte de diverses crítiques a causa de la seva ambigüitat. Així, se sent
parlar indistintament de desenvolupament sostenible, de creixement sostenible, d’ús sostenible i d’economia sos-
tenible, quan estrictament parlant amaguen trets molt diferents. Desenvolupament sostenible i creixement
sostenible no poden tenir mai un significat idèntic; el creixement sostenible és un terme contradictori en sí
mateix, ja que no és possible que res físic pugui créixer indefinidament. El concepte d’ús sostenible no és
aplicable a tots els recursos naturals, sinó només a aquells que són renovables. Així, parlar d’ús sostenible
dels recursos renovables no és més que utilitzar-los a un ritme d’explotació inferior a la seva capacitat de
renovació. I pel que fa al concepte d’economia sostenible, encara no sabem molt bé el que vol dir.

Pel que fa al medi ambient urbà, tema del que tracta aquest treball, el document Tenir cura de la terra.
Estratègia per al futur de la Vida, publicat per la Unió Internacional per a la Natura (UICN), es pro-
nuncia de la següent manera:

«Les ciutats generen i emmagatzemen riquesa, i són centres que ofereixen oportunitats d’educa-
ció, nous llocs de treball, innovació, cultura i més desenvolupament econòmic, però són enormes
consumidores de recursos naturals. Les ciutats s’estenen desordenadament i esterilitzen la Terra;
requereixen immenses quantitats d’aigua, energia, productes alimentaris i primeres matèries; i
generen un elevat nivell de contaminació»

Més dels dos terços de la població d’Europa viu en ciutats o en àrees d’influència urbana. Les ciutats
europees, com les nostres, produeixen greus impactes d’abast regional i, en alguns casos, d’àmbit global,
a conseqüència de la seva enorme demanda de recursos naturals i dels impactes que sobre el sòl, l’aigua
i l’aire generen les seves emissions i residus.
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Una mesura reveladora dels impactes ambientals generats en una ciutat i sobre l’àrea que l’envolta és el
que s’anomena petjada ecològica (“ecological footprint”). Aquesta moderna metodologia pretén calcular
les superfícies que una persona estàndard, ubicada al entorn històric i geogràfic, utilitza per tal de satis-
fer les seves necessitats: superfície de cultius i pastures necessària per a la seva alimentació, m2 de viven-
da i d’infraestructures urbanes, etc. 

Les investigacions realitzades a les ciutats dels països desenvolupats tot aplicant aquesta metodologia
estan obtenint petjades ecològiques que oscil·len entre 150 i 250 vegades la grandària de la ciutat. Per
exemple, la ciutat de Londres requereix una àrea cent vint-i-cinc vegades major que l’àrea que ocupa
actualment considerant només el consum d’aliments, productes forestals i la seva capacitat d’assimilació
d’emissions de diòxid de carboni.

Si ampliam el nostre camp de visió de les ciutats a tot un país, Holanda és el cas amb major dèficit ecolò-
gic, amb una petjada ecològica 15 vegades major que la seva superfície. L’aplicació feta a l’illa de
Mallorca per Estevan i Llorente (1999), tot considerant tant la població resident com els turistes, dóna
com a resultat que necessitaríem la superfície de 12 “Mallorques” per a poder equilibrar el nostre dèfi-
cit ecològic.

D’altra banda, les anomenades Agendes Locals 21, que sorgiren l’any 1992 de la Conferència de les
Nacions Unides per al Medi Ambient i el Desenvolupament (CNUMAD) celebrada a Rio de Janeiro,
constitueixen una estratègia on s’especifiquen quins són els punts a seguir per assolir el desenvolupament
sostenible. Aquesta estratègia planteja quaranta capítols sobre quins són els objectius, els mitjans i els
actors socials que hi han de participar. 

Al seu capítol vint-i-vuitè es destaca l’important paper que tenen les autoritats locals en el procés d’as-
soliment d’un medi urbà sostenible. I és que les Agendes Locals sempre que s’entenguin i es duguin a
terme com a processos de permanent participació, donaran múltiples i importants possibilitats per afa-
vorir el necessari aprenentatge social envers la sostenibilitat a nivell de comunitat.

Ara bé, per a l’avaluació de l’eficàcia de les accions i les estratègies dutes a terme en matèria ambiental,
serà necessària l’observació d’uns indicadors. La Unió per a la Conservació de la Naturalesa UICN els
defineix com a aquells elements que donen assistència a l’hora d’aplicar l’estratègia, i que permeten fer-
ne un seguiment i avaluar-ne l’evolució per afavorir la revisió, l’actualització i la modificació de les fites
que s’havien proposat.

Avui per avui, les estadístiques disponibles a les Illes Balears dificulten seriosament, quan no ho impos-
sibiliten completament, l’elaboració d’un bon conjunt d’indicadors de sostenibilitat.

Això no obstant, pensam que més enllà de l’obtenció d’un guarisme més o menys acurat, la princi-
pal virtut dels indicadors és que sobretot han de ser capaços de mostrar tendències. En la mesura en
què una tal tasca no resulta només factible, sinó necessària, aquesta ha estat l’orientació que hem
donat al present treball: una recopilació d’informació que ens permet d’analitzar quant difereix el
comportament que hem observat respecte d’aquell comportament que en diríem desitjable i, a par-
tir d’aquesta diferència, establir quin seria l’objectiu a marcar-se per arribar a assolir un desenvolu-
pament sostenible.

Les mancances estadístiques abans esmentades, així com la dispar situació entre les distintes illes i els
entorns rurals i urbans, ens han aconsellat en aquesta ocasió restringir l’àmbit d’estudi al medi ambient
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urbà, i dintre d’ell, al cas de la Ciutat de Palma, escollida tant per la disponibilitat d’informació com pel
seu pes relatiu en el conjunt de la nostra comunitat.

Per tal d’estructurar coherentment la tasca, ha calgut l’estudi de les tendències de les diferents magni-
tuds que es presenten en tres fronts: l’ambiental, el social i l’econòmic. Tots tres són igualment necessa-
ris a l’hora d’avaluar fins a quin punt una ciutat pot considerar-se sostenible.

EL FRONT AMBIENTAL

Els aspectes ambientals són molt importants ja que podem afirmar que la qualitat d’alguns béns
ambientals té una gran incidència demostrada, tant sobre la qualitat general de vida com sobre els riscs
a què estan exposades les persones: tant en la probabilitat de patir certes malalties com en la de sofrir
diferents tipus d’accidents. És en aquest sentit, que s’analitzen tot seguit un conjunt de variables
ambientals: 

Qualitat de l’aire

L’Estació Urbana Palma-1, ubicada al Passeig Mallorca/Via Portugal (Pont de sa Riera), fou adquirida
l’any 1994, i ara per ara és l’única existent a les Illes, la qual cosa confirma la manca de dades abans
esmentada. L’Estació mesura vuit paràmetres contaminants: monòxid de nitrogen (NO), biòxid de
nitrogen (NO2), biòxid de sofre (SO2), ozó (O3), partícules en suspensió (TPS), monòxid de carboni
(CO), hidrocarburs metànics (HCT met) i hidrocarburs totals (HCT tot).

Amb la informació que tenim a les mans, amb dades des de 1994 fins al 1997, i fent una anàlisi gene-
ral de l’estat de la qualitat de l’aire a Palma, podem afirmar que la situació és relativament constant.
Alguns paràmetres han experimentat una evolució lleugerament creixent encara que per davall del valor
límit, com és el cas dels valors diaris de SO2, i d’altres mesures com la de NO2 i la de les TSP amb una
tendència decreixent, si més no, al conjunt dels anys estudiats, i sempre molt per davall dels valors límit
i dels valors guia.

Això no obstant, les medicions de dos dels paràmetres donen resultats preocupants. Per una banda, el
monòxid de carboni donà al 1997 1,3 mg/m3, valor superior al d’una ciutat com Barcelona (1,17
mg/m3), molt més poblada i amb un teixit industrial molt més potent.

Per altra part, en referència als valors estudiats de la contaminació per ozó troposfèric, podem comentar
que, si bé es troben en general per davall dels indicadors permesos per la legislació vigent, s’acosten peri-
llosament als màxims establerts. En el cas específic dels llindars de protecció a la vegetació, al 1997 se
superaren en 10 ocasions els màxims per contaminació d’ozó troposfèric. El llindar de protecció per a la
salut es mantingué aproximadament constant però amb valors molt propers al valor màxim permès. Els
llindars d’avís i d’alerta a la població presentaren una tendència creixent els tres primers anys i una dis-
minució al darrer any respecte als anteriors.

Els llindars corresponents a protecció de vegetació i protecció a la salut infereixen, en el cas de Palma,
xifres que no són alarmants però que preocupen. Les tendències són clarament a l’alça en els dos indi-
cadors, de manera que hom pot pensar que si el tràfic rodat per la ciutat continua la seva incansable
tendència ascendent, aquestes magnituds podrien incrementar-se i suposar, en un futur previsiblement
proper, un risc per a la salut humana segons detalla la normativa europea en escenaris perllongats de con-
taminació, alhora que es veuria seriosament afectada la vegetació. 
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Volum d’aigua facturada

A partir de l’any 1990 i fins al 1996, les dades que disposam mostraren una clara tendència a la reduc-
ció dels volums d’aigua facturada (és a dir, la quantitat total i anual d’aigua que arriba finalment al con-
sumidor). A causa, principalment, de l’estabilització del consum i a la forta disminució dels volums d’ai-
gua perduda, xifra aquesta que va aconseguir situar a nivells inferiors al 30% de l’aigua subministrada
després de les millores a la xarxa de distribució, renovació dels comptadors i un millor control de l’aigua
que és distribuïda al consumidor.

Tot i així, aquesta tendència s’inverteix des de principis de 1997 a causa de l’augment del nombre d’a-
bonats, donat el període de bonança econòmica, i de l’augment del consum mitjà per abonat per motiu
de la millora de qualitat que ha experimentat l’aigua subministrada.

Al 1996, el consum mitjà per persona i dia a la ciutat de Palma es calculava en uns 225 litres2. Aquest
valor és clarament superior al de la mitjana estatal, tot i que cal matisar-lo. En efecte, s’hauria de recti-
ficar per incloure al denominador també el nombre equivalent a persones residents que es deriva del gens
menyspreable nombre de turistes que rep la capital, concentrats principalment a la Platja de Palma.
Recordem a l’efecte que el consum dels turistes és força superior al de la població estable: 302 litres per
estància, segons càlculs de l’Agenda Local 21 de Calvià.

Pel que fa als recursos, cal contemplar cadascuna de les illes com una única unitat hidrològica. Al con-
junt de les Illes Balears, el balanç hídric presentà al 1999 un dèficit de 23 hectòmetres cúbics, segons
dades de la Junta d’Aigües. Només Menorca té superàvit. Des del juliol de 1999 funciona la dessalado-
ra Badia de Palma, amb capacitat per obtenir uns 45.000 metres cúbics d’aigua diària. Els prop de 15
hectòmetres cúbics que pot generar a l’any no són suficients per cobrir la demanda prevista en els esce-
naris dels anys 2006 i 2016 del Pla Hidrològic de les Illes Balears (1997). El dèficit té un component
conjuntural –la forta sequera patida al 1999 i 2000-, però el més preocupant és la seva base estructural:
hom adverteix que les orientacions a l’alça dels consums, impulsades fonamentalment pel creixement del
nombre de turistes i de residents, situen la qüestió de l’aigua sota paràmetres d’evident insostenibilitat. 

Producció de residus sòlids urbans (RSU)

L’evolució en la producció i recollida d’RSU presenta una tendència creixent al llarg dels anys, el que és
una prova d’ineficiència en el desenvolupament d’una societat que vol introduir principis de sostenibi-
litat. De les 100.000 tones que es generaven a la ciutat de Palma a l’any 1973 avui se’n generen més de
210.000.

Malgrat tot, els serveis de recollida d’RSU han millorat bastant en els darrers anys, tant pel que fa a la
flota de vehicles d’RSU i a la renovació dels contenidors instal·lats a la via pública, com en la potencia-
ció de la recollida selectiva, incrementant-se el nombre de contenidors dedicats a aquest tipus de reco-
llida. Tant la de vidre, que ha passat de les 1290 tones de l’any 1993 a les més de 3000 a l’any 1999,
com la de paper, que ha passat dels 2,21 kg/habitant a l’any 1993 als més de 15 kg/habitant de l’any
1999, com la bona acceptació de la recollida de cartró a la zona comercial de 20 a 23 hores, constituei-
xen indicadors d’un avanç en la bona direcció. L’absència de contenidors per a la recollida selectiva d’en-
vasos és encara una assignatura pendent, en la qual Palma va per darrere de la Part Forana. 
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Consum d’energia elèctrica

La quantitat total d’energia que consumeix la ciutat mesurada en Kw/hora s’ha incrementant els darrers
set anys, prop d’un 8% anual per terme mig. De fet, si relacionam el consum de la ciutat de Palma amb
el total d’energia elèctrica que consumeix l’illa de Mallorca, veurem que aquest consum està sempre al
voltant d’un 42% segons el Butlletí d’Estadística Balear. 

Consum de gas canalitzat

Les dades ens mostren que l’emissió total de gas a la xarxa és creixent, incrementant el seu consum tant
per usos domèstics com per usos no domèstics, havent-se incrementat de la mateixa manera el nombre
de contractes establerts amb l’empresa emissora. Actualment la xarxa de subministrament és de 508
quilòmetres.

Durant els anys 1998 i 1999 s’ha procedit a canviar el subministrament d’aquest gas per l’emissió del
“nou gas”, intercanviable amb el gas natural, obtingut a partir de la regasificació de propà líquid i pos-
terior mescla amb aire. Si la qualitat d’un combustible gasós ve determinada pel seu valor tèrmic o
potència calorífica, és a dir, pel nombre d’unitats de calor potencial per unitat de volum, ens trobam que
el nou gas subministrat té 14.500 quilocalories per metre cúbic, enfront de les 4.200 quilocalories per
metre cúbic que presentava l’anterior gas. 

EL FRONT SOCIAL

En la mesura en què el concepte de sostenibilitat implica una visió holística de la qualitat de vida de la
ciutadania, haurem d’entendre que es fa necessària, també, l’anàlisi de factors en el vessant social a més
a més dels factors ambientals.

En aquesta línia, la UNESCO defineix el que s’entén com a ambient humà, dient que aquest no és
només l’ambient natural constituït per tots els organismes vius, l’aigua, el clima, la temperatura, el sòl,
el relleu i la radiació solar còsmica, els quals formen part de l’hàbitat de l’espècie humana; sinó també
l’ambient social que la humanitat ha anat construint gràcies a la creativitat de la seva evolució cultural.

El transport privat

Així, un primer aspecte social que ha estat objecte de l’estudi present és el transport privat. Com a parà-
metres descriptius del transport privat hem utilitzat el nombre de noves matriculacions per any i el
nombre de vehicles que formen el parc de vehicles de Palma. En tots dos casos s’observa una tendència
fortament creixent. Així, per exemple, a l’any 1997, dels 216.739 vehicles existents, 180.897 eren turis-
mes, el que representa un vehicle per cada 1,17 habitants i un turisme per cada 1,27 habitants una vega-
da exclosos aquells individus que per edat no tenen capacitat legal per a la conducció. 

L’elevada densitat de trànsit de la Ciutat de Palma té com una de les principals conseqüències un alt
nivell d’accidentalitat tant de conductors com de vianants. A la llum de les dades que figuren al registre
de la Policia Municipal es veu com el nombre total d’accidents ha passat dels 1.363 de l’any 1981 a
3.683 a l’any 1997.

D’altres conseqüències importants de la preeminència del transport privat a Ciutat són els elevats índexs
de contaminació de l’aire, que ja hem ressenyat abans, i que es deriven fonamentalment del trànsit de
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vehicles; la forta pol·lució acústica derivada; l’ocupació de l’espai vital urbà per un parc de vehicles nom-
brosíssim, tot desplaçant els vianants, etc. Amb tot plegat, la qualitat de vida dels ciutadans se’n ressent,
i molt, per l’exagerada superabundància de cotxes.

El transport públic

Pel que fa al transport públic a la Ciutat de Palma, l’evolució de magnituds com el nombre de places
ofertes, el nombre de viatges realitzats, el nombre de viatgers transportats i la plantilla laboral de l’EMT
mostrà una tendència creixent des de l’any 1984 fins al 1989. No obstant, el fet que el nombre de viat-
gers transportats s’hagués incrementat menys que proporcionalment al nombre de places ofertes, es va
veure reflectit en una disminució de l’ocupació, registrant-se un dels valors més baixos a l’any 1989. Això
no obstant, a partir de l’any 1994 i durant els darrers anys s’ha produït una recuperació en el nombre
de places ofertes, el nombre de viatgers transportats i el percentatge d’ocupació. Tot i les fluctuacions
esmentades, la recaptació anual de l’EMT ha estat sempre creixent, arribant a duplicar-se en el període
estudiat.

Malgrat les xifres anteriors, el balanç transport privat - transport públic a Palma mostra una claríssima
preeminència del transport privat. La utilització del transport públic per part dels ciutadans és relativa-
ment baixa, fet que queda palès quan s’observen els percentatges d’ocupació que no arriben mai al cin-
quanta per cent. La relació qualitat - preu del servei que proporciona l’Empresa Municipal de Transports
explica el perquè d’aquestes xifres: les tarifes són de les més altes de l’estat, la flota és força antiquada, les
freqüències són poc atractives,... 

Un dels aspectes que més ha millorat al llarg dels anys és el nombre d’accidents de trànsit que s’han sofert
anualment; tot i que el nombre de quilòmetres recorreguts s’ha incrementat considerablement, la quan-
titat d’accidents de trànsit soferts per cada cent mil quilòmetres ha minvat força.

Participació ciutadana

L’Ajuntament de Palma, en sessió de 28 de setembre de 1995, acordà aprovar inicialment el Reglament
de Participació Ciutadana, que fou publicat definitivament al BOCAIB n. 10 de 20 de gener de 1996 i
entrà en vigor el 31 de gener de 1996. En referència al desenvolupament d’aquest Reglament i per mesu-
rar d’alguna manera quin és el grau de participació ciutadana que es dóna a la ciutat, es poden prendre
en consideració variables com l’avenç del nombre d’inscripcions d’entitats ciutadanes, la progressió de
la participació dels alumnes al conjunt d’activitats organitzades per l’Ajuntament, o l’evolució dels usua-
ris del servei municipal d’adults.

En qualsevol dels casos, a partir de la Memòria de Secretaria de l’Ajuntament de Palma s’observa una
resposta positiva per part dels ciutadans, tant a la creació i inscripció d’entitats ciutadanes, el nombre de
les quals ha estat sempre creixent, com a la participació en les activitats culturals i educatives que ofereix
l’Ajuntament.

Participació a la política

Aquesta variable intenta mostrar la resposta donada pels ciutadans de Palma a les convocatòries d’elec-
cions municipals i autonòmiques. Per mesurar quin és el grau de participació dels ciutadans tindrem en
compte el nombre d’electors, el de votants, els nivells d’abstenció i el percentatge de vots vàlids.
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D’aquesta manera s’observa que tot i que el nombre d’electors ha anat pujant al llarg dels anys, l’evolu-
ció de la participació ciutadana ens mostra una participació creixent a les tres primeres convocatòries,
on puja el nombre de votants i baixa l’abstenció; seguides d’una participació decreixent a les tres darre-
res convocatòries, excepció feta de l’any 1995 en què es va assolir el nivell màxim de participació.

Població

D’altra banda, s’ha analitzat la població a partir del nombre d’habitants de dret a la ciutat, és a dir, de
les persones de nacionalitat espanyola o estrangera, veïns de Palma en la data de referència.

Un dels indicadors més importants en aquest àmbit és la densitat de població, que mesura el seu grau
de concentració respecte de la superfície de l’àrea en estudi. En aquest cas el municipi de Palma ocupa
una extensió de 21.355,844 hectàrees i a partir dels successius padrons d’habitants s’observa com la den-
sitat de la població a la ciutat ha anat augmentant d’any en any fins arribar a superar els 15 habitants
per hectàrea, xifra que dobla el 7 habitants per hectàrea que hi havia al 1960.

Migració

El comportament migratori té una incidència molt clara en el desenvolupament econòmic i social d’una
ciutat. Les dades que disposam ens mostren que la tendència en aquests darrers cinc anys és creixent pel
que fa a la immigració i decreixent pel que fa a l’emigració, el que ens dóna un balanç positiu. Aquest
creixement poblacional s’ha vist empès per l’excel·lent conjuntura econòmica en general, i de la cons-
trucció en particular, molt accelerada per la confluència d’una forta ona constructora en el sector privat
i de l’obra pública engegada pel Pla Mirall. 

S’observa que encara la majoria de fluxos migratoris es donen entre la ciutat i les altres comunitats autò-
nomes, essent minoritaris els fluxos amb l’estranger. Si bé el darrer diagnòstic social efectuat per
l’Ajuntament de Palma, davant la tendència mostrada d’una immigració creixent, destaca la importàn-
cia de la població provinent de la resta de l’Estat i de l’estranger en els barris d’intervenció social prio-
ritària. En molts de casos es tracta de col·lectius d’immigrants en dificultat social. L’arribada d’immi-
grants estrangers s’ha disparat en els darrers dos anys, superant les 10.000 persones.

Pel que fa a la migració interna, és a dir, entre municipis de l’illa, en aquests darrers cinc anys s’observa
un augment específic d’aquest tipus de mobilitat interna, donant sempre com a resultat un balanç nega-
tiu que s’explica principalment pels canvis de residència cap als municipis propers a Palma.

Seguretat ciutadana

Si analitzam l’evolució del nombre de fets delictius coneguts per la Policia Local de Palma, podem obser-
var una tendència clarament a l’alça que es comença a suavitzar poc a poc a partir de l’any 1997.

A l’any 1997, dels 10.854 delictes comptabilitzats la majoria foren contra el patrimoni (5.124), seguit
d’aquells contra la seguretat del trànsit (491) i dels delictes contra la llibertat, produint-se el major nom-
bre de detencions per aquests mateixos conceptes. Pel que fa a les faltes, de les 4.164 registrades a l’any
1997, la majoria tornen a ésser contra el patrimoni (3.279), seguides de les faltes contra les persones.

En aquest apartat podem assenyalar també la tendència ascendent del nombre de serveis realitzats pel
servei contra incendis i salvament en la seva intervenció en qualsevol tipus d’incendi així com en rescats,
tasques de prevenció i assistència tècnica. 
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EL FRONT ECONÒMIC

Igualment, en l’estudi de sostenibilitat de la ciutat, s’han introduït qüestions de caire econòmic, com ara,
el nombre de persones en situació d’atur i altres indicadors d’activitat econòmica.

Realitzacions urbanístiques

Un els indicadors més clars del cicle econòmic d’una regió és sens dubte el nombre de llicències i pro-
jectes que han estat gestionats per l’administració competent, tant en obres majors, menors o altres pro-
postes. Així, agafant com a referència la ciutat de Palma, es pot veure que el nombre de llicències se situa
al voltant de les 4.000 en períodes de recessió i entorn a les 7.000 en períodes de vertader auge econò-
mic.

En aquests moments, segons dades de la Cambra de Comerç, la quantia econòmica que representa l’o-
bra nova supera els 25.000 milions de pessetes, enfront dels 7.954 milions de l’any 1993. Això pot cons-
tituir un aspecte positiu des del punt de vista convencional del creixement econòmic, i fins i tot des del
punt de vista social, ja que el desenvolupament del sector de la construcció genera molts llocs de treball.
Però al mateix temps pot constituir un aspecte negatiu, sobretot quan volem introduir principis de
desenvolupament sostenible, si no es construeix d’una manera conscient i d’acord amb el medi.

Persones en atur

Donat que les condicions del mercat laboral són un dels elements més decisius que condicionen la qua-
litat de vida de la ciutadania, tothom hauria de tenir dret a un lloc de treball raonablement estable,
correctament remunerat, fomentant la igualtat d’oportunitats a davant aquest fet.

Les dades que facilita l’INEM mostren que el nombre de persones en atur ha anat disminuint progres-
sivament al llarg dels darrers anys, especialment durant els mesos de maig a setembre que coincideixen
amb la temporada turística. Al 1999, durant aquests mesos l’atur no superà el 5% de la població activa,
llindar considerat tècnicament com de plena ocupació.

El nivell acadèmic amb més atur correspon a aquelles persones que tenen un nivell d’educació general
bàsica. Per edat, les més afectades són les que tenen entre vint i vint-i-nou anys, mentre que si fèiem
l’anàlisi per sexe, el col·lectiu de dones és el més castigat per l’atur.

Pel que fa a l’atur registrat per sectors d’activitat, ha disminuït en tots, essent el sector serveis el que regis-
tra unes xifres superiors de persones en atur. Així, el major nombre de persones sense feina per grups
professionals es correspon als treballadors del sector serveis i als treballadors no qualificats, considerant
dins aquest darrer grup a aquells que realitzen tasques senzilles o rutinàries on predomina l’esforç físic i
que normalment es realitza amb eines manuals.

Evolució del padró de l’impost sobre activitats econòmiques

Les dades que disposam ens mostren que la tendència del nombre de rebuts així com de la quota muni-
cipal és creixent al llarg de tots els anys. El 80% dels rebuts gestionats fan referència a la Secció prime-
ra d’activitats empresarials, corresponent la major part a la divisió que recull les activitats empresarials
de “Comerç, restaurants i hoteleria. Reparacions”. El 20% restant correspon, majoritàriament, a la
Secció segona referent als “Professionals relacionats amb activitats financeres, jurídiques, d’assegurances
i lloguers”. 
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CONCLUSIONS

A la llum de la informació que hem manejat al llarg d’aquestes pàgines, i que a manera de resum queda
reflectida en el quadre adjunt és fàcil observar que, en la majoria del casos, la tendència que s’observa
segueix una evolució contrària a la que seria desitjable per assolir un desenvolupament sostenible. 

Quadre 58. Tendències dels indicadors estudiats

Indicador Tendència observada                Tendència desitjada
A.1. Qualitat de l’aire Reducció Increment
A.2. Volum d’aigua facturada Increment Reducció
A.3. Producció d’RSU Increment Reducció
A.4. Consum d’energia elèctrica Increment Reducció
A.5. Consum de gas canalitzat Increment Increment
B.1. El transport privat Increment Reducció
B.2. El transport públic Increment Increment
B.3. Participació ciutadana Increment Increment
B.4. Participació a la política Reducció Increment
B.5. Població Increment Reducció
B.6. La immigració Increment Constant
B.7. Seguretat ciutadana Reducció Increment
C.1. Realitzacions urbanístiques Increment Reducció
C.2. Persones en atur Reducció Reducció
C.3. Evolució del padró de l’IAE Increment Increment

La nostra realitat més propera ens mostra que la ciutat de Palma presenta signes de persistents augments
de les seves pressions, com ara, la seva pobra qualitat de l’aire, una alta densitat de població, congestió
de trànsit i manca de zones verdes, entre d’altres. És el transport una de les activitats que genera un major
impacte sobre el medi, el qual, juntament amb la generació i l’ús de l’energia, són la clau de les pressions
urbanes. És en aquest sentit que es palesen tot una sèrie de necessitats relatives a :

• Dur a terme un control efectiu de tots els paràmetres contaminants mesurats, per tal d’exercir una
gestió eficient de les principals fonts de contaminació, tenint en compte la capacitat limitada d’ab-
sorció que té la superfície “verda” de la ciutat.

• Actuar en el sentit de minvar l’alta densitat de trànsit rodat privat, potenciant l’ús del transport
públic, sobretot pel que fa a l’ús de les línies urbanes.

• Fer un ús més eficient dels recursos que fomenti la preferència per productes que generin el mínim
volum de deixalles, així com la potenciació de la recollida selectiva.

• Seguir fomentant les relacions ciutadanes, donant recolzament a la creació i diversificació d’entitats
ciutadanes que responguin a les necessitat i inquietuds dels ciutadans i que actuïn com a suport
social.
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• Desenvolupar un sistema de planificació i de gestió global de l’energia elèctrica, de manera que es
pugui assolir un nivell més alt d’eficiència en la seva utilització, així com potenciar la substitució en
l’ús de recursos no renovables.

• Afavorir una major implicació dels ciutadans a partir d’un esforç global de totes les forces polítiques,
per assolir un major grau de conscienciació, per una banda, i de confiança en les decisions políti-
ques, per una altra.

• Mantenir el creixement dins uns límits que permetin no superar la capacitat de càrrega de la ciutat.

• Fomentar la igualtat d’oportunitats laborals.

• Insistir en la generació d’activitat econòmica i la seva diversificació com a elements bàsics d’una eco-
nomia estable i de reduïda dependència. 

• Adoptar nous estils de vida i pautes de comportament quant al desenvolupament, que respectin els
límits que imposa la natura i per tant, que es desenvolupin dins d’aquests límits. I tot això es pot
aconseguir sense rebutjar el gruix dels beneficis produïts pel creixement i la tecnologia moderna. 
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