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DECRET 46/2001, DE 30 DE MARÇ, D’APROVACIÓ DEFINITIVA
DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS URBANS
A EIVISSA I FORMENTERA
(BOIB núm. 45, de 14 d’abril de 2001;
correccions d’errades BOIB núm. 111, de 15 de setembre de 2001 i
BOIB núm. 105, de 31 d’agost de 2002)

L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25
de febrer, en la redacció derivada de la reforma operada per la Llei orgànica 3/1999,
de 8 de gener, en l’article 10.3. disposa que és competència exclusiva de la comunitat
autònoma «l’ordenació del territori, litoral inclòs, urbanisme i habitatge» i en l’apartat
7 de l’article 11 estableix que correspon a la comunitat autònoma, en el marc de la
legislació bàsica de l’Estat i, si escau, en els termes que aquesta legislació estableixi, el
desplegament legislatiu i l’execució de normes addicionals de protecció del medi
ambient.
La Llei 10/98, de 21 d’abril, de residus, publicada en el BOE número 96 de 22 d’abril
del mateix any, en l’article 4.2. estableix que és competència de les comunitats
autònomes «l’elaboració dels plans autonòmics de residus i l’autorització, la vigilància,
la inspecció i la sanció de les activitats de producció i gestió de residus».
Malgrat que el Pla director per a la gestió dels residus sòlids urbans de l’illa d’Eivissa
fou aprovat pel Decret 68/1994, de 13 de maig (BOCAIB de 7 de juny), hi ha dubtes
jurídics sobre la validesa de l’esmentat pla atès que aquest mai fou publicat en la seva
totalitat en el butlletí oficial de la comunitat autònoma. A més, l’aprovació, en l’àmbit
estatal, de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, i de la Llei
10/1998, de 21 d’abril, de residus, obliga a una nova planificació per a la gestió dels
residus urbans generats a Eivissa i Formentera.
La Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diferents mesures tributàries i
administratives (BOCAIB de 30 de desembre) estableix en l’article 26 noves mesures
per al tractament dels residus i, sense perjudici de ser aplicada directament, faculta el
Govern perquè la desplegui i l’obliga a adaptar els anteriors plans sectorials de residus
al nou marc legislatiu vigent.
El Parlament de les Illes Balears, en data de 20 de maig de 1997, aprovà els criteris
per elaborar el Pla sectorial per a la gestió de residus a la comunitat autònoma de les
Illes Balears; i la Llei 6/99, de 3 d’abril, de les Directrius d’ordenació territorial de les
Illes Balears i mesures tributàries disposa, en l’article 69, que aquest Pla incorpori, si
cal, els plans directors sectorials vigents de residus urbans i les seves modificacions,
com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i
residus d’envasos de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus. Per tant, aquest Pla
director sectorial per a la gestió dels residus urbans d’Eivissa i Formentera, aprovat
segons aquest Decret, s’incorporarà en el futur al Pla director sectorial per a la gestió
de residus de les Illes Balears, actualment en fase d’elaboració.
Aquest Pla director sectorial, a més de donar una solució ambientalment avançada
als residus urbans generats a Eivissa i Formentera, inclou una solució per al tractament
d’una sèrie de residus assimilables als urbans (fangs d’estacions depuradores d’aigües
residuals urbanes, restes d’origen animal que no tinguin consideració de material
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específic de risc i residus sanitaris del grup II) que, per imperatius legals o per millorarne de forma sensible la gestió, han de menester mesures urgents prèvies a l’elaboració
del futur pla sectorial per a la gestió de residus de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Altres residus com els domèstics perillosos, voluminosos, olis usats... s’inclouran en
el futur pla director sectorial per a la gestió dels residus de les Illes Balears.
Així, doncs, seguint els criteris del Parlament de les Illes Balears, la Conselleria de
Medi Ambient ha redactat el Pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans
d’Eivissa i Formentera (revisió de març de 2001), aprovat inicialment per la Comissió
de Coordinació de Política Territorial amb data 20 de setembre de 2000, i sotmès a
exposició pública durant un període de dos mesos.
Per tot el que s’ha dit abans i d’acord amb el que preveu l’article 13.2. de la Llei
14/2000, de 21 de setembre, d’ordenació territorial, a proposta de la consellera de
Medi Ambient i del conseller d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, vist l’informe
de la Comissió de Coordinació de Política Territorial, i havent-ho considerat el Consell
de Govern a la sessió de 30 de març de 2001,

DECRET
Article únic
S’aprova definitivament el Pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans
d’Eivissa i Formentera (revisió de març de 2001) que s’inclou com a annex a aquest
Decret.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Disposició derogatòria única
A partir de l’entrada en vigor d’aquest Pla director sectorial per a la gestió dels
residus urbans d’Eivissa i Formentera quedarà derogat el Decret 68/1994, de 13 de
maig, que aprova el Pla director per a la gestió dels residus sòlids urbans de l’illa
d’Eivissa.

DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera
La consellera de Medi Ambient dictarà les resolucions que exigeixin el
desenvolupament i l’execució del Pla director sectorial per a la gestió de residus
urbans d’Eivissa i Formentera.
Disposició final segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el BOIB.
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ANNEX1
NORMATIVA DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL
PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS URBANS D’EIVISSA I FORMENTERA
(REVISIÓ DE MARÇ 2001)

ANNEX I
PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS D’ENVASOS DE LES ILLES
ANNEX II
REQUISITS TÈCNICS MÍNIMS PER A LA PLANTA
DE TRIATGE I EMBALATGE
ANNEX III
REQUISITS TÈCNICS MÍNIMS PER A L’ADEQUACIÓ
DE L’ABOCADOR DE CA NA PUTXA
ANNEX IV
REQUISITS TÈCNICS MÍNIMS DE LES CEL·LES PER ALS RESIDUS SANITARIS
DEL GRUP II I ELS RESIDUS DE REGUIG ANIMALS
ANNEX V
PLANTA DE METANITZACIÓ DE FANGS DE DEPURACIÓ
I FRACCIÓ ORGÀNICA DE RESIDUS URBANS
ANNEX VI
PLANTA DE COMPOSTATGE DE FANGS
ANNEX VII
ESTACIÓ DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS URBANS DE FORMENTERA
ANNEX VIII
DEIXALLERIA DE RESIDUS A FORMETERA
ANNEX IX
REQUISITS MÍNIMS PER A LES ÀREES DE
GESTIÓ INTEGRADA DE RESIDUS
ANNEX X
REQUISITS TÈCNICS MÍNIMS DE L’ADEQUACIÓ,
CLAUSURA I SEGELLAMENT DE L’ABOCADOR
DE FORMENTERA, CAP DE BARBARIA
ANNEX XI
UBICACIÓ DE LA DEIXALLERIA DE RESIDUS DE FORMENTERA
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Per consultar els annexos, vegeu BOIB núm. 45, de 14 d’abril de 2001.
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ANNEX XII
UBICACIÓ DE LES PLANTES DE TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS,
TRIATGE I CLASSIFICACIÓ, METANITZACIÓ I COMPOSTATGE A EIVISSA
ANNEX XIII
UBICACIÓ DE L’ABOCADOR ACTUAL DEL CAP DE BARBARIA
I DE L’ESTACIÓ DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS URBANS A FORMENTERA
ANNEX XIV
UBICACIÓ DE L’ESTACIÓ DE TRANSFERÈNCIA PROVISIONAL
ANNEX XV
REQUISITS TÈCNICS MÍNIMS DE L’ESTACIÓ
DE TRANSFERÈNCIA PROVISIONAL

