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1

OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte del projecte dotar d’un nou Parc Verd al municipi de Sant Joan, reformant i
adequant unes instal·lacions existents amb la intenció de:
•

Adaptar-se als requisits tècnics mínims especificats a l’annex I del Pla Director
Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca (BOIB núm. 35 de 0903-2006).

•

Complir les condicions exigides per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori per a l’obtenció de l’autorització administrativa a la qual estan sotmesos
els parcs i verds o deixalleries com a instal·lacions d’emmagatzematge i preclassificació de residus en l’àmbit de la recollida, d’acord amb l’article 27.1 de la
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (BOE núm. 181 de
29/07/2011).

•

Donar compliment Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus
d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).

•

Obtenir les llicències i autoritzacions urbanístiques escaients per a l’execució de
les obres i els usos vinculats al Parc verd.

•

Facilitar l’adequat funcionament el sistema “porta a porta” que actualment té
implantat Sant Joan, principalment com a àrea d’emergència per respondre a les
necessitats de la població (principalment població estacional o de segona
residència) que puntualment no pot acollir-se al calendari de recollida porta a
porta establert.

El promotor del citat projecte és l’Ajuntament de Sant Joan, Carrer Major, 61. 07240 de
Sant Joan (P0704900J), sent l’enginyer Pere Mestre Rayó el redactor del projecte i
director i coordinador de les obres.
La seva gestió serà directa.

1.1

Ubicació

El Punt Verd es troba dins Sòl Rústic, al costat de la carretera Ma-3222, a l’alçada
aproximada del quilòmetre 2,75, concretament en la parcel·la 235 del polígon 4 de Sant
Joan, de titularitat municipal, al costat de la depuradora (SGCI-05) de Sant Joan.
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Aquests terrenys estan classificats com a Sòl Rústic, amb la zonificació de SISTEMES
GENERALS DE COMUNICACIONS I INFRAESTRUCTURES (SGCI-04), segons les Normes
Subsidiàries de Sant Joan, on es permet l’ús públic.

Imatge 1: Localització del Punt Verd

Imatge 2: Sistemes Generals en l’espai analitzat (Font NS Sant Joan)
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El

terreny

disposa

del

serveis

de

sanejament

i

subministrament

elèctric.

El

subministrament d'aigua s'obtindrà d'un dipòsit d'aigua.

1.2

Tramitació ambiental

La legislació ambiental vigent, tant l’estatal (Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental) com l’autonòmica (Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte
ambiental i d’avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears) estableixen la
subjecció d’un projecte d’aquestes característiques a la subjecció a l’avaluació de
l’impacte ambiental simplificada.
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2

PROJECTE DE PARC VERD

Fins a l’actualitat, l’Ajuntament de Sant Joan, ha disposat d’unes instal·lacions, que han
fet les funcions de deixalleria o “Parc Verd”, però que no responen a les exigències de la
normativa vigent en gestió de deixalleries. En aquest sentit es procedeix a presentar el
present projecte de reforma i adequació.
D’acord amb allò que s’especifica en les Normes Subsidiàries de Sant Joan, el projecte
presenta les següents característiques de planejament:
Concepte
Classificació del sòl
Qualificació
Façana mínima
Parcel·lació
Parcel·la mínima
Ocupació
Volum
Edificabilitat (m2/m2)
Us
Situació dins en la parcel·la
Entre edificis
Façana
Separació
Fons
llindars
Dreta
Esquerra
Metres regulad.
Altura
Metres total
màxima
N. de plantes
Índex d’intensitat d’ús

Planejament

Projecte

RÚSTIC
SGCI-04
-la de la parcel·la
80%
-1m2/m2
Infraestructures de la Matriu
de Sòl Rústic. Punt verd

RÚSTIC
SGCI-04
-1.690,07 m2*
58%
<3%
0.04m2/m2
Punt verd

Aïllat

Aïllat

2,00 m
2,00 m
2,00 m
2,00 m
6,00 m
8,00 m
1 planta
--

>4.00 m
<3.00 m*
>3.00 m
>3.00 m
<7.00 m
-- m
1 planta

Taula 1: Paràmetres urbanístics d’aplicació

El Parc Verd disposarà dels elements següents:
ü

Superfície: la superfície de la instal·lació estarà construïda amb asfalt i formigó, ben
assentada.

ü

Tanca perimetral: la instal·lació estarà envoltada d’una tanca per minimitzar l’impacte
visual i impedir l’accés a la instal·lació fora del seu horari de servei.

ü

Porta d’accés: la instal·lació disposarà de dues portes de 4,5 m d’amplada una d'accés
i l'altre de sortida pels usuaris del Parc. Disposa a més d'un accés diferenciat pels
camions que transportaran els residus al gestor autoritzat.
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ü

Oficina de recepció: caseta de 22,15 m2 de superfície que serà l’espai on l’encarregat
del parc verd podrà dur a terme les funcions administratives que siguin necessàries.
Dins l’oficina s’hi instal·laran dos extintors manuals de pols ABC (un per l’interior i un
altre per l'exterior). El Parc Verd disposarà de serveis d’ús exclusiu amb dutxa.

ü

Magatzem per als residus especials/perillosos: Es projecta un habitacle tancat de
20,00 m2 amb obertures de ventilació per diposita-hi els residus especials i/o
perillosos. En aquest magatzem s’hi instal·laran contenidors específics per els
diferents tipus de residus. El sòl serà de material impermeable i disposarà d’un
sistema de recollida dels residus líquids en cas de fuita, vessament o ruptura de
contenidors que consistirà en un sistema de drenatge interior de seguretat accessible
mitjançant arquetes que condueixi els residus vessats i/o les aigües de neteja a un
dipòsit estanc i resistent als residus que pugui contenir que s’haurà de buidar amb un
gestor autoritzat en el cas de vessament de residus. Així mateix, es disposarà de
sepiolita o materials absorbents similars per a la contenció de possibles vessaments.

ü

Zona Coberta: zona que disposarà d’un cobert de 26,50 m2 de superfície per
dipositar-hi els residus que hagin d’estar a l’abric de la intempèrie per evitar que es
deteriorin per les inclemències meteorològiques. En aquesta zona s’hi instal·laran els
residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) que no requereixin, per la seva
perillositat, anar al magatzem de perillosos. Així mateix s’establiran les condicions per
què els petits electrodomèstics puguin anar a un centre de preparació per a la
reutilització (d’acord amb l’article 18.3 del Reial decret 110/2015 sobre RAEE). En
aquesta àrea també hi haurà el contenidor d’olis vegetals usats. La superfície serà
també impermeable i també es disposarà d’un sistema de recollida dels residus
líquids en cas de fuita, vessament o ruptura de contenidors que consistirà en un
sistema de drenatge interior de seguretat accessible mitjançant arquetes independent
del de la zona de perillosos que condueixi els residus vessats i/o les aigües de neteja
a un dipòsit totalment estanc i resistent als residus que pugui contenir que s’haurà de
buidar amb un gestor autoritzat en el cas de vessament de residus. Així mateix, es
disposarà de sepiolita o materials absorbents similars per a la contenció de possibles
vessaments.

ü

Rampa: la instal·lació disposarà d'una rampa per facilitar l'accés dels usuaris als
contenidors de gran volum.

ü

Àrea de contenidors: és l’àrea on s’ubicaran els diferents contenidors del parc verd i
tendrà una superfície aproximada de 140,95 m2.
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o

En una part d’aquesta àrea s’instal·laran els contenidors de gran volum (91,15
m3) per a la recollida dels residus voluminosos, restes de poda, ferralla i
residus de construcció. Per facilitar l’accés als usuaris es disposa una rampa
creant una nova plataforma a 1,2m de la cota del Parc Verd.

En el lateral s'ubiquen els contenidors següents:

ü

o

3 contenidors tipus iglú per a la recollida de vidre

o

4 contenidors per a la recollida de plàstics i envasos

o

4 contenidors per a la recollida de paper-cartró

o

5 contenidors per a la recollida de la fracció rebuig.

o

4 contenidors per a la recollida de la fracció orgànica

o

2 contenidors per a roba i calçat.

Escomesa d’aigua potable: l’escomesa d’aigua potable que tindrà la instal·lació servirà
per al reg de les zones verdes, la neteja del recinte, per a sufocar possibles incendis i
per polvoritzar residus amb amiant no friable. La instal·lació hidràulica complirà amb
el Reglament Estatal d’Instal·lacions Hidràuliques.

ü

Recollida i tractament d’aigües: L’aigua de pluja que recullin les teulades es
canalitzarà i es conduirà per gravetat cap a un depòsit per esser reutilitzada per reg o
per neteja. Es realitzarà una xarxa de recollida d’aigües pluvials de la superfície
destinada a contenidors i a maniobra de camions que s’evacuarà cap a la xarxa de
pluvials del poble. La zona on s’ubiquen els banys disposa de connexió dipòsit de
fecals per després connectar-lo a la xarxa de fecals municipal; també es connectaran
les aigües residuals del WC i renta-ulls.

ü

Corrent elèctric: L’Ajuntament durà a terme les actuacions que siguin necessàries per
connectar la instal·lació del parc verd a la xarxa elèctrica, ja que de forma adjacent hi
transcorre una xarxa de baixa tensió de la Companyia per al subministrament
d’energia elèctrica. La instal·lació elèctrica del parc verd complirà amb els requisits
tècnics mínims establerts a l’annex I del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels
Residus Urbans de Mallorca.

ü

Il·luminació: la instal·lació disposarà d’il·luminació artificial per a les hores de baixa
incidència solar, tot i que es dissenyarà un horari d’obertura que aprofiti al màxim la
il·luminació natural. S’instal·larà la llum justa per desenvolupar les activitats pròpies
de la instal·lació amb seguretat. Les lluminàries que s’instal·lin no emetran flux
lluminós a l’hemisferi superior i disposaran de làmpades led. Es prestarà especial
atenció a les zones d’il·luminació per tal d’evitar que hi hagi llum sobrera o intrusa.
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Imatge 3: Planta i diverses seccions del Parc Verd
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3
3.1

INVENTARI AMBIENTAL
Descripció del Medi físic

Topografia
L’espai es troba en una zona plana, característica d’aquesta zona del Pla de Mallorca. Les
poques ondulacions del terreny són suaus i d’escassa elevació. La seva cota natural es
troba a una cota natural al voltant dels 113m.

Imatge 4: Macrotopografia de la zona on se situa l’àrea de l’actuació (font IDEIB)

Pel que fa a la topografia més immediata o microtopografia, l’entorn es troba en un
ambient de topografia plana, molt influenciada per la mà de l’home, amb presència
d’espais de conreu, camins rurals i síquies, així com del paviment de l’antic Parc Verd.
Geografia
En aquest espai, es troba qualificat com a Sòl Rústic general en el Pla Territorial de
Mallorca i sense presència de cap espai amb qualificació d’Àrees de Prevenció de Riscs
(APR).
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Hidrologia
En l’espai analitzat hi ha una important xarxa de síquies, connectada, en part, al Torrent
d’Horteta.

Imatge 5: Xarxa de torrents i vulnerabilitat dels aqüífers de la zona (Font IDEIB)

Imatge 6: Masses d’aigua i vulnerabilitat (segons IDEIB)
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Pel que fa a les aigües subterrànies la seva vulnerabilitat (segons la capa de
vulnerabilitat a la contaminació dels aqüífers de les Illes Balears. SITIBSA-GOIB) és
moderada i pertany a la massa d’aigua (PHIB 2015) de Petra (1815M4) amb una
vulnerabilitat d’aqüífers moderada.

3.2

Descripció del medi biòtic

Sòl
L’estructura edàfica natural es caracteritza per presentar gris-marronós, amb un cert
component argilós i amb pedra petita, i potència considerable, la qual cosa el fan molt
apte per al conreu.
Per la seva banda, com és de suposar, és del tot inexistent dins els límits del Parc, ja que
el sòl s’ha substituït per paviment asfàltic i formigó, el qual serà modificat i reforçat
durant les obres de bastiment de la infraestructura.
Comunitats biològiques
Es poden establir una gran categoria associada al sistema agrícola, constituïda per un
conjunt relativament heterogeni de parcel·les amb diferents usos o cultius, encara que hi
predomini del cultiu de cereals o bé amb el sòl llaurat, també s’hi poden observar
plantacions d’oliveres i ametllers. S’ha de tenir en compte, també la presència del
sistema de canals (síquies).
Hàbitats
La zona analitzada no s’ha observat cap d’hàbitat naturals d’interès comunitari (segons la
Directiva 92/43/CEE relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de fauna i flora
silvestres).

3.3

Descripció del paisatge

Tot i la presència de petites ondulacions del terreny, l’espai on se situa el Punt Verd és
eminentment pla i dedicat a l’agricultura de cereals i, gràcies a la presència de la xarxa
de síquies, d’arbres fruitals. Amb tot, l’espai concret, a certa distància no presenta
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elements distorsionadors que actuïn com a elements singulars o cridaners. Sent molt
més visible l’estesa elèctrica que no el Punt Verd per ell mateix.
Les instal·lacions, tal i com s’ha citat anteriorment, se situen molt pròximes a dues
infraestructures: la depuradora de Sant Joan i la carretera Ma-3222.

Imatge 7: Imatge general de l’entorn (deixalleria i depuradora en segon pla)

3.4

Descripció del medi socioeconòmic

El Punt Verd es troba situat molt pròxim a la carretera Sant Joan – Vilafranca de Bonany
(Ma-3222), aproximadament al quilòmetre 2,75 se situa un camí que condueix cap a la
depuradora de Sant Joan i que confronta per un dels costats al citat Punt Verd i aquesta
serà la seva via de comunicació.
Sant Joan és un municipi amb un fort component del sector primari d’uns 2000
habitants.
Elements patrimonials
Dins de l’àmbit del projecte no hi ha presencia d’elements patrimonials catalogats.
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4

CONCEPTE D’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL

L’Avaluació d’Impacte Ambiental és un instrument de protecció del medi ambient de gran
importància. És de caràcter general i preventiu i la seva finalitat és identificar, preveure,
interpretar i prevenir o corregir les conseqüències, els efectes o els impactes que
determinades activitats o determinats projectes poden causar sobre el medi ambient.
Es considera que generen impactes ambientals aquelles actuacions que produeixen una
alteració sensible en el medi ambient o en algun dels seus components. Entenent-se com
a medi ambient al conjunt de factors o elements físics (terra, aigua, aire, clima, etc.),
biològics (fauna, flora i sòl) i socioculturals (assentaments i activitat humana, ús i gaudi
del territori, formes de vida, patrimoni artístic i cultural, salut de les persones, etc.), així
com la interacció entre els factors o elements indicats, que integren l’entorn on es
desenvolupa la vida de l’home i de la societat.
El present estudi d’impacte ambiental té per objecte observar i valorar els impactes sobre
el medi ambient que puguin derivar-se de l’execució de les propostes presentades en el
projecte abans esmentat.

4.1

Metodologia

En conformitat amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental (d’àmbit
estatal) i la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears
(d’àmbit autonòmic) es considera necessària la redacció d’un estudi d’impacte ambiental
per a aquest projecte. Així doncs, el contingut i la metodologia seguida en la realització
del present estudi d’impacte ambiental segueix les determinacions contingudes a les
citades lleis 21/2013 i 12/2016, adaptant-se a les característiques concretes del projecte
contemplat.
Com què l’activitat objecte d’aquest projecte es troba inclosa en l’Annex II, de la citada la
Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, està sotmès a
l’avaluació d’impacte ambiental simplificada.
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5

ESTUDI D’ALTERNATIVES

L’anàlisi de les diferents alternatives permet considerar, en les fases de l’estudi, el
projecte amb menys impacte i més integrat amb el seu entorn. Així doncs, les possibles
alternatives es troben emmarcades en: el no desenvolupament del projecte (0), les
diverses opcions de desenvolupament en l’espai proposat (A i B) o bé un canvi de
localització (C).
Alternativa 0 (Zero)
L’alternativa zero consisteix amb el no desenvolupament o realització del projecte, és a
dir, seguir utilitzant les instal·lacions actuals o bé tancar-les definitivament.
L’actual Punt Verd de Sant Joan no compta amb les adequades infraestructures o
dotacions establertes per admetre el seu ús, amb la qual cosa, la no realització del
present Projecte de Reforma i Adequació suposaria no poder dotar d’un servei necessari
a la població de Sant Joan i abocar a la seva ciutadania a donar una resposta poc
sostenible a la gestió dels residus o, en el millor dels casos, traslladar la pressió d’ús a
les deixalleries o punts verds dels municipis veïns. Tot això sense tenir en compte els
efectes derivats del no compliment amb allò que s’especifica a la normativa de residus
(especialment a la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats o al Reial Decret 110/2015
sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics) a més de les pròpies les Normes
Subsidiàries de Sant Joan.
Alternativa A
Per intentar solucionar tota la problemàtica plantejada anteriorment i seguint les
determinacions establertes en les Normes Subsidiàries es presenta el projecte objecte
d’aquest anàlisi ambiental.
L’alternativa A consisteix amb el desenvolupament o realització del Projecte de Reforma i
Adequació del Parc Verd de Sant Joan que es presenta en el punt 2 d’aquest document.
Fins a l’actualitat, l’Ajuntament de Sant Joan, ha disposat d’unes instal·lacions, que han
fet les funcions de “Parc Verd”, però que no responen a les exigències de la normativa
vigent en gestió de deixalleries. En aquest sentit es procedeix a presentar el present
projecte de reforma i adequació.
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El nou Parc Verd nou tindrà una superfície total de 1690,07 m2 i disposarà dels elements
següents:
ZONES EDIFICADES
SALA OPERARI

80,35 m2
16,15 m2

WC

6,00 m2

ARMARI INSTAL·LACIONS

0,60 m2

MAGATZEM RESIDUS PERILLOSOS

20,00 m2

MAGATZEM COBERT

26,50 m2

ZONES NO CONSTRUÏDES

1412,18 m2

ZONA CONTENIDORS

140,95 m2

ZONA LLIURE CIRCULACIÓ

769,81 m2

SUPERFÍCIE PAVIMENTADA

910,76 m2

SUPERFÍCIE ENJARDINADA

497,82 m2

Taula 2: Quadre de superfícies

S’han establert quatre zones o espais de distribució dels residus, on s’hi hauran d’encabir
el següents residus:
a. Zona coberta per a residus perillosos:
ü

1 contenidor per a oli mineral.

ü

1 contenidor per a fluorescents i llums de vapor de mercuri.

ü

1 prestatgeria per a residus perillosos.

b. Zona coberta electrodomèstics:
ü

Espai per a geleres i congeladors.

ü

Espai per altres grans electrodomèstics sobre palets.

ü

2 gàbies per a RAEE monitors, pantalles i petits electrodomèstics.

ü

Diversos contenidors per a RAEE equips informàtics i telecomunicacions petits.

ü

1 contenidor per a oli vegetal.

ü

Espai per enviar a reutilització RAEE.

c. Espai per a contenidors mitjans i petits:
ü

4 contenidors cúbics per a paper-cartró.

ü

3 contenidors iglú per a envasos lleugers.

ü

2 contenidors iglú per a vidre.

ü

2 contenidors per a matèria orgànica.
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ü

5 contenidors per a rebuig.

ü

2 contenidors per a roba i calçat.

d. Espai per a grans contenidors:
ü

1 contenidor per a voluminosos.

ü

1 contenidor per a restes vegetals i de poda.

ü

1 contenidor per a ferralla

ü

1 contenidor per a residus de construcció.

Residus admesos
Paper – cartró
Envasos lleugers
Vidre

Codi LER
15 01 01 / 20 01 01
15 01 02 / 15 01 04 / 15 01 05
15 01 07

Envasos de substàncies perilloses

15 01 10*

Residus de construcció i demolició

17 01 07 / 17 09 04

Restes amb aminat
Roba i calçat
Dissolvents
Àcids

17 06 01* / 17 06 05*
20 01 10
20 01 13*
20 01 14

Àlcalis

20 01 15*

Plaguicides

20 01 19*

Fluorescents i llums de vapor

20 01 21* - 31* / 20 01 36 - 32

Grans electrodomèstics RAEE

20 01 23*

Oli vegetal

20 01 25

Oli mineral

20 01 26*

Pintures, tintes, adhesius i resines perilloses

20 01 27*

Piles, bateries i acumuladors
Equips, Monitors i pantalles
Petits electrodomèstics
Equips informàtics i telecomunicacions petits

20 01 33* / 20 01 34
20 01 35* - 21 / 20 01 36 - 23
20 01 35* - 51* /20 01 36 52
20 21 35* - 61*

Ferralla

20 01 40

Restes de poda

20 02 01

Matèria orgànica
Voluminosos

20 02 01 / 20 01 08
20 03 07

Taula 3: Residus admesos i codi LER (*= Residus perillosos en conformitat
a la Directiva 2008/98/CE, tret que s’apliqui l’article 20 de la mateixa)
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Els nivells mínims d'il·luminació dels llocs de treball seran els establerts en la següent
taula:
Zona de treball

Nivell mínim d’il·luminació (lux)

Baixes exigències visuals

100

Exigències visuals moderades

200

Exigències visuals altes

500

Exigències visuals molt altes

1.000

Àrees o locals d'ús ocasional

50

Àrees o locals d'ús habitual

100

Vies de circulació d'ús ocasional

25

Vies de circulació d'ús habitual

50

Taula 4: Nivell mínim d’il·luminació per espais

Alternativa B
L’alternativa B consisteix bàsicament en un desenvolupament molt semblant de
l’alternativa A, però amb una distribució interna lleugerament diferent.
Les diferències principals es donen per:
•

Nombre i ús dels contenidors (dos contenidors de plàstic / envasos, paper /
cartró, vidre, pneumàtics, oli u matèria orgànica i un contenidor per piles /
bateries).

•

Nombre d’espais de descàrrega de vehicles en la zona de contenidors (tres),

•

Circuit de circulació dels vehicles, amb una entrada i dues sortides.

•

Direcció sortida dels camions de càrrega dels contenidors de residus de
construcció i demolició.

•

Absència d’un espai per a residus perillosos

En la present alternativa, respecte a l’anterior, hi ha una reducció significativa tant de
l’espai destinat a descàrrega de vehicles en la zona de contenidor com en el número total
de contenidors presents, així com als número de contenidors presents. A més, no hi és
present un espai destinat a la recepció de residus perillosos. Tot això afecta a la gestió i a
la facilitat en la utilització d’aquest espai, reduint, respecte a l’alternativa anterior, la
possibilitat del seu ús.
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Imatge 8: Distribució de l’espai en l’alternativa B

Un altre aspecte a destacar és la direcció de sortida dels camions de càrrega per als
grans contenidors metàl·lics, contrària a la direcció de sortida, amb la qual s’obligaria a
realitzar una sèrie de maniobres amb el camió carregat. Aquest fet podria causar
problemes de circulació i de congestió de l’espai.
Alternativa C
L’alternativa C consisteix en la recerca i ubicació del Punt Verd en un altre espai.
Sense tenir en compte que el municipi de San Joan no disposa d’un polígon industrial o
de serveis on aquesta activitat s’hi pugui desenvolupar, amb la qual cosa el nou espai
hauria de ser en sòl urbà, amb les molèsties que això provocaria o bé ocupar un espai en
sòl rústic. La ubicació del Punt Verd en un altre espai, hauria de suposar que
l’Ajuntament tingués un solar (urbà o rústic) amb prou capacitat per poder-hi encabir
aquesta instal·lació, la qual cosa no és possible actualment. A més, la instal·lació d’un
espai, en el cas més plausible, en sol rústic, suposaria una nova ocupació del territori
amb la necessitat d’adequar l’espai, incloent el moviment de terres, pavimentació i la
dotació dels serveis necessaris (vies de comunicació, aigua, clavegueram i electricitat).
la pavimentació e realitzar moviment de terres (amb tots els impactes associats) per tal
de construir la nova instal·lació.
Tot això sense tenir en compte els efectes derivats del no compliment amb allò que
s’especifica les Normes Subsidiàries de Sant Joan o la modificació puntual d’aquestes.
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5.1

Justificació de l’alternativa elegida

L’alternativa elegida és la A.
L’alternativa Zero no és assumible, la necessitat d’adaptar-se a la normativa vigent i
dotar d’un espai d’aquestes característiques al municipi de Sant Joan fan necessària
l’aprovació d’un projecte de reforma i adequació del Parc Verd de Sant Joan.
Una vegada s’ha establert la necessitat de realitzar el citat projecte s’han establert una
sèrie d’alternatives. L’alternativa B, com ja s’ha comentat amb anterioritat, és una
solució que no contempla un espai per als residus perillosos i, el fet de presentar dos
espais de sortida per als vehicles redueix significativament el número i la diversitat de
contenidors per als residus. A més, el sentit de sortida per als camions podria ocasionar
alguns problemes de gestió. L’alternativa C, per la seva banda, suposa tota una
problemàtica de tramitació que dificultaria o endarreriria notablement la posada en
funcionament d’un Punt Verd, a més de la problemàtica ambiental i econòmica que
significaria el seu establiment en una nova localització.
Per tot això s’ha cregut oportú que la millor alternativa és la A, ja que suposa una bona
solució tècnica i permet una ràpida i eficient instal·lació d’un equipament del tot
necessari pel municipi de Sant Joan. S’han integrat les alternatives proposades en una
sola taula comparativa i s’exposa, a manera de resum visual, com a raonament justificat
de la elecció realitzada.
Alternativa Zero

Alternativa A

Alternativa B

Alternativa C

Aspectes legals

––

+

+

–

Aspectes ambientals

––

++

+

–

+

–

+

+

Aspectes de gestió
Aspectes econòmics

–

––

Taula 5: Comparativa entre les diferents alternatives.
(– = negatiu; – – = molt negatiu; + = positiu; + + = molt positiu)
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6

DETECCIÓ, VALORACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS IMPACTES

Hi ha moltes tècniques per identificar i valorar els possibles impactes produïts per les
actuacions realitzades per l’home sobre el medi natural i humà. Per a aquest cas
s’utilitzarà el mètode de la matriu d’interaccions. Es tracta d’un mètode que permet una
fàcil detecció i càlcul dels impactes. La matriu s’elabora de la següent forma. En les files
de la matriu es descriuen els factors ambientals que es veuen afectats pel projecte o per
l’activitat, per la seva banda, en les columnes es descriuen les accions que impliquen un
impacte. A cada una de les interaccions entre un factor i una acció li correspon una
casella de la matriu. Si es considera que dita interacció és susceptible de implicar un
impacte s’assenyala, en cas contrari es deixa en blanc.
D’aquesta manera es genera la Matriu d’Impactes. Una vegada s’han identificats, se’ls
mesura en la Matriu d’Importància. La importància de cada impacte es calcula de forma
contínua en funció de dues variables: la seva intensitat i la seva extensió. Els valors
d’intensitat de l’impacte es fan oscil·lar de la següent manera: 1, per l’impacte
d’intensitat baixa; 2, per l’impacte d’intensitat mitjana; i 3, per l’impacte d’intensitat alta.
En canvi els valors d’extensió oscil·len entre: 1, per l’impacte localitzat i 2, per l’impacte
d’abast més extens.
A més d’aquestes dues variables també es valora la natura de l’impacte, és a dir, si és
perjudicial o beneficiós, si és positiu o negatiu, atorgant valors negatius i positius
respectivament. També és possible que l’impacte sigui nul, per la qual cosa el seu valor
serà 0. Així doncs, la combinació de les diferents variables ofereixen uns valors
d’importància dels impactes que poden oscil·lar, de forma discreta, entre 6 (impacte molt
positiu) i –6 (impacte molt negatiu).

6.1

Accions del Pla

FASE D’OBRES (REFORMA I ADEQUACIÓ)
•

Presència de vehicles i maquinària.

FASE D’EXPLOTACIÓ
•

Funcionament Parc Verd.
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6.2

Factors afectats pel Pla

SISTEMA FÍSIC NATURAL (MEDI INERT – MEDI BIÒTIC)
Factor

Subfactor

Aire

Confort sonor diürn
Partícules en suspensió, pols i fum

Terra – sòl

Relleu i caràcter topogràfic
Contaminació del sòl o subsòl

Aigües continentals

Drenatge superficial
Contaminació aigües

Vegetació

Cultius

Fauna

Fauna general

SISTEMA PERCEPCIÓ (MEDI PERCEPTUAL)
Factor

Subfactor

Paisatge

Qualitat del paisatge
Incidència visual

SISTEMA POBLACIÓ (MEDI SOCIOECONÒMIC)
Factor

Subfactor

Població

Acceptació social del projecte

Economia

Activitats relacionades
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6.3

Identificació dels impactes

FASE D’OBRES

FASE D’EXPLOTACIÓ

Confort sonor diürn
Partícules en suspensió, pols i fum
Relleu i caràcter topogràfic
Contaminació del sòl o subsòl
Drenatge superficial
Contaminació aigües
Cultius
Fauna general
Qualitat del paisatge
Incidència visual
Acceptació social
Activitats econòmiques

Taula 6: Identificació dels impactes. (Casella de color verd on les accions incideixen en els factors)
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6.4

Importància dels impactes

FASE D’OBRES

FASE D’EXPLOTACIÓ

Confort sonor diürn

-1

-1

Partícules en suspensió, pols i fum

-1

-1

Relleu i caràcter topogràfic

0

Contaminació del sòl o subsòl

0

Drenatge superficial

0

Contaminació aigües

0

Cultius

0

Fauna general

0

Qualitat del paisatge

-1

0

Incidència visual

-1

0

Acceptació social

1

2

Activitats econòmiques

1

2

0

0

Taula 7: Importància dels impactes. (Els colors càlids indiquen, amb la seva intensitat que
s’ajusta als valors, impactes negatius i els freds, els impactes positius)
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6.5

Caracterització dels principals impactes

Caracterització dels impactes negatius
OBRES DE REFORMA I ADEQUACIÓ
La presència de maquinària, així com les tasques de reforma i adequació de l’espai
marquen les principals accions que provoquen un impacte negatiu acumulat. De tota
manera el fet de què l’espai ja es trobi construït i amb el sòl pavimentat, amb recollida
de pluvials i clavegueram fa que molts factors no tenguin una repercussió directa en la
valoració dels impactes.
Es considera un impacte negatiu. Es caracteritza per presentar un efecte directe o
immediat, però també no permanent, ja que la seva incidència es produeix el temps que
es realitzin les tasques de reforma i adequació, per la qual cosa també és discontinu i
relativament periòdic. A més, com que es tracta d’una infraestructura es pot considerar
que la seva alteració és permanent en el temps, per la qual cosa també és irreversible i
irrecuperable.
Es considera que és un impacte moderat. De tota manera és necessari prendre mesures
protectores o correctores.
Caracterització dels impactes positius
FUNCIONAMENT DEL PUNT VERD
El funcionament i el correcte tractament dels residus i la seva possible reutilització o
valorització sens dubte genera impacte positiu acumulat.
El fet de disposar d’uns espais controlats per dipositar els residus assimilables a urbans i,
principalment, els considerats perillosos, així com ser un factor clau amb la promoció de
l’educació ambiental són dels principals factors que caracteritzen un Punt Verd.
Es considera que és un impacte positiu, amb tot i per garantir aquesta integració és
necessari realitzar-hi una actuació acurada, per la qual cosa és necessari prendre
mesures protectores o correctores.

Estudi d’impacte ambiental
Projecte de Reforma i Adequació del Parc Verd de Sant Joan

Pàgina 25 de 38

Eco Consulta. Consultora ambiental

7

MESURES PROTECTORES I CORRECTORES DELS IMPACTES

Tal i com s’ha assenyalat anteriorment, el projecte habilita un espai que havia actuat
com a Punt Verd, amb la qual cosa s’ha de tenir en compte a l’hora de valorar les accions
i els factors que puguin ser alterats o afectats.
FASE D’OBRES
•

Els vehicles de transport d’àrids o de material de construcció, aniran coberts si
poden produir pols o partícules en suspensió

•

Les obres es realitzaran en horari diürn i laboral.

•

Hi haurà un disseny acurat dels processos de treball que impliquin emissió de
soroll.

•

La maquinària que pugui renou i vibracions haurà de presentar unes bones
condicions de funcionament, amb la intenció de no excedir els límits establerts per
la normativa.

•

Els punts de llum estaran disposats i dissenyats d’acord amb la normativa de
protecció d’ambient nocturn.

•

S’assegurarà que el paviment sigui impermeable i que permet la recollida de
pluvials i possibles lixiviats, que es conduiran cap a la xarxa de clavegueram i a
l’estació depuradora veïna.

•

La neteja del material o eines, així com les possibles operacions de manteniment
dels vehicles o la maquinària es realitzaran en l’espai específicament dissenyat per
això i de manera tal que s’asseguri la mínima o nul·la afectació del medi físic o
biòtic, especialment la xarxa de síquies.

•

Es disposaran de les mesures adients per evitar vessaments accidentals de
productes contaminants i en cas de produir-se s’aplicaran les oportunes mesures
per produir una mínima o nul·la afectació del medi físic o biòtic. Es controlarà
perquè no s’estengui, s’hi abocarà material absorbent i es retirarà tot el material
afectat (tant el sòl com els materials absorbents) i es gestionarà tal i com ho
indica la normativa del sector.

•

Durant la preparació del terreny per a la sembra, en les possibles acumulacions
de terra, es disposaran de les mesures adients per evitar una pèrdua de material
produït pel vent o aigua de pluja. Així com d’evitar una possible contaminació que
dificulti o impedeixi la seva posterior utilització.
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•

Els possibles residus que es produeixin durant les tasques de l’obra s’hauran de
gestionar tal com indica la normativa del sector.

•

Si fos necessari, durant les tasques de sembra de la vegetació perimetral o
d’enjardinament, es col·locaran elements de protecció a la soca i a les branques,
amb la intenció d’evitar-los ferides.

•

Totes les soques embrutades per les activitats pròpies de les obres (com
formigons, etc.) seran netejats sense produir ferides en els elements vegetals,
usant els sistemes menys agressius.

FASE D’EXPLOTACIÓ
•

La programació de les activitats i horaris de recollida de forma que s’evitin nivells
sonors elevats o l’acumulació excessiva de residus o material per reciclar.

•

Els vehicles de recollida hauran de presentar unes bones condicions de
funcionament (ITV aprovada i actualitzada), especialment pel que fa les emissions
de gasos i de soroll.

•

S’haurà de fer un manteniment acurat del paviment per garantir la seva
impermeabilitat.

•

Hi haurà un adequat disseny de la recollida d’aigües pluvials, residuals i dels
possibles lixiviats, que es conduiran cap a la xarxa de clavegueram i finalment cap
a l’estació depuradora.

•

S’extremaran les mesures per evitar la possible contaminació de la xarxa de
síquies existent.

•

Es dissenyaran i s’aplicarà un programa de manteniment adequat als sistemes de
contenció dels vessaments accidentals de productes contaminants i en cas de
produir-se s’aplicaran les oportunes mesures per produir una mínima o nul·la
afectació del medi físic o biòtic. Es controlarà perquè no s’estengui, s’hi abocarà
material absorbent i es retirarà tot el material afectat (tant el sòl com els
materials absorbents) i es gestionarà tal i com ho indica la normativa del sector.

•

S’aplicaran les mesures adients d’estalvi energètic i d’aigua.

•

Es disposarà d’un pla efectiu de manteniment de la vegetació perimetral i
d’enjardinament.

•

S’aplicarà un horari d’obertura que faciliti el seu us per part dels ciutadans, així
com es publicitarà de manera adequada.

•

Es disposarà d’un pla efectiu de manteniment i neteja de les instal·lacions.
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•

A l’entrada de l’espai per a residus perillosos, hi haurà la senyalització oportuna i
clarificadora de les condicions d’entrada de personal, i dels sistemes d’higiene i
protecció adients, així com els productes acceptats. Aquestes condicions han de
ser d’obligat compliment.

•

Hi haurà d’haver un pla contra incendis i els sistemes d’extinció adequats per
complir amb la normativa vigent.

7.1

Mesures protectores del paisatge

El Parc Verd s’ha dissenyat amb un línia de vegetació perimetral, la qual permetrà una
important atenuació visuals dels elements del seu interior, tant les construccions com el
contenidors de residus.
Un altre element dissenyat per minimitzar l’impacte visual i, a l’hora, per impedir l’accés
a la instal·lació fora del seu horari de servei és una tanca perimetral. Aquesta consistirà
en una reixa perimetral d’una alçada de 2m, sobre una base de paret de blocs, i es
recomana un color verd fosc per incrementar la funció d’atenuació visual.
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8

PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL

Els objectius del Programa de Vigilància Ambiental es troben especificats en la legislació
sobre l’avaluació dels impactes ambientals. Concretament a la Llei estatal 12/2013, se
citen bàsicament els següents objectius:
•

Detectar i corregir les possibles desviacions, amb rellevància ambiental, respecte
al desenvolupament del projecte presentat.

•

Supervisar la correcta execució de les mesures ambientals, així com determinar la
necessitat de suprimir, modificar o introduir-ne de noves.

•

Realitzar un seguiment de l’evolució dels elements ambientals rellevants o de les
mesures aplicades.

•

Contribuir a les Ciències Ambientals i en concret a nous estudis de impacte.

Així mateix, en la citat llei estableix que el propi programa de vigilància ambiental
establirà un sistema que garanteixi el compliment de les indicacions i mesures,
preventives, correctores i compensatòries incloses en l’estudi d’impacte ambiental, a més
de les que pugui establir l’administració.

8.1

Elements mediambientals a controlar

Donades les característiques del projecte, els elements ambientals a tenir en compte en
el respectiu control són:
FASE D’OBRES
•

Control del medi aeri / atmosfèric:
o

Control diari de la presencia ostensible de pols en suspensió per part de
l’encarregat de les obres i irrigació, si escau, en la zona de treball.
Establiment d’altres mesures si aquesta no és suficient.

o

Control diari de l’emissió excessiva de fum per part dels vehicles o
maquinària per part de l’encarregat de les obres. Sol·licitar i verificar les
condicions de funcionament (ITV). Establiment d’altres mesures si aquesta
no és suficient.

o

Control diari de l’emissió excessiva de soroll per parts dels vehicles o
maquinària per part de l’encarregat de les obres. Sol·licitar i verificar les
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condicions de funcionament (ITV). Establiment d’altres mesures si aquesta
no és suficient.
o

En cas d’haver-hi queixes veïnals o si l’encarregat de les obres ho sol·licita,
es realitzaran mesures sonomètriques per verificar les valors emesos. Es
prendran les mesures oportunes si aquests valors superen els llindars
establerts.

o

Control diari dels punts de llum per part de l’encarregat de les obres,
realitzar l’oportú manteniment i substitució, si la llum emesa és excessiva
proposar canvis de la potència.

•

Control sobre la possible contaminació del sòl i dels recursos hidrogeològics:
o

Control diari sobre les tasques de neteja o possible manteniment dels
vehicles, maquinària o eines amb la intenció que els líquids o sòlids
resultants no contaminin el sòl o la xarxa de síquies presents per part de
l’encarregat de les obres. Establiment de les mesures necessàries si es
detecten possibles fuites que els puguin contaminar.

o

Control regular en la conducció d’aigües pluvials cap a la xarxa de
clavegueram per part de l’encarregat de les obres. Establiment de les
mesures necessàries si es detecten fuites que puguin contaminar la xarxa
de síquies.

o

Control regular sobre els possibles acopis de terra durant les tasques de
preparació de sembra per part de l’encarregat de les obres. Establiment de
les

mesures

adients

per

evitar

la

pèrdues

excessives

o

la

seva

contaminació.
o

Control regular pel que fa a la correcta gestió dels residus produïts o
vessaments de productes contaminants. Establir les mesures necessàries si
es detecta el no compliment d’aquesta correcta gestió.

•

Control sobre la vegetació:
o

Control regular pel que fa a l’adequat tractament de les plantes per
garantir el seu arrelament.

FASE D’EXPLOTACIÓ
•

Control del medi aeri / atmosfèric:
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o

Control de la presencia ostensible de pols en suspensió per part de
l’encarregat del Parc Verd. Establiment de mesures de correcció si aquesta
es repeteix en el temps.

o

Control de l’emissió excessiva de fum per part dels vehicles. Sol·licitar i
verificar les condicions de funcionament (ITV). Establiment d’altres
mesures si aquesta no és suficient.

o

Control de l’emissió excessiva de soroll per parts dels vehicles. Sol·licitar i
verificar les condicions de funcionament (ITV). Establiment d’altres
mesures si aquesta no és suficient.

o

Control dels punts de llum per part de l’encarregat del Punt Verd, realitzar
l’oportú manteniment i substitució, si la llum emesa és excessiva proposar
canvis de la potència.

•

Control sobre la possible contaminació del sòl i dels recursos hidrogeològics:
o

Control visual en la conducció d’aigües pluvials, residuals o lixiviats cap a
la xarxa de clavegueram per part de l’encarregat del Punt Verd.
Establiment de les mesures necessàries si es detecten fuites que puguin
contaminar la xarxa de síquies.

o

Establiment

de

controls

regulars

més

específics

per

comprovar

la

impermeabilitat del sòl i dels sistemes de conducció.
o

Establiment d’un programa de manteniment adequat als sistemes de
contenció dels vessaments accidentals de productes contaminants.

•

Control operacional i dels residus del Punt Verd:
o

Control de l’horari d’obertura i funcionament, disposar d’un sistema de
suggereixes per a la seva ampliació o modificació.

o

Control de la tipologia dels residus admesos.

o

Establiment d’un programa de manteniment adequat de les instal·lacions i
dels contenidors de residus.

o

Establiment d’un programa de recollida de residus adient amb les
necessitats del Punt Verd.

•

Control de l’evolució dels espais enjardinats:
o

Establiment d’un programa de manteniment de la vegetació perimetral i
d’enjardinament.
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8.2

Sistema de documentació i registre

Per garantir l’adequada gestió i desenvolupament del Programa de Vigilància Ambiental,
s’ha d’establir un sistema correcte de documentació i registre. Aquest ha de presentar
tres objectius bàsics:
•

Establir clarament un cronograma de controls, mesures i, si escau, anàlisis, així
com el responsable de dur-ho a terme.

•

Registrar correctament el resultat de les mesures i observacions definides en el
Programa, per a la seva posterior anàlisi o revisió.

•

Mantenir ordenat i arxivat tota la documentació establerta, així com les possibles
comunicacions, incidents o reclamacions.
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9

CONCLUSIONS

Es presenta un projecte per dotar d’un nou Parc Verd al municipi de Sant Joan, reformant
i adequant unes instal·lacions existents.
Tal i com s’ha exposat anteriorment, l’alternativa A resulta la més avantatjosa des d’un
punt de vista ambiental, social i normatiu. Els diferents impactes generats es troben
principalment en la fase de construcció i s’han proposat una sèrie de mesures
conservatives i de protecció. Durant l’explotació el funcionament del Punt Verd reformat i
adequat els impactes generats són positius. De tota manera s’han establert un programa
de vigilància ambiental per garantir la seva adequada operativitat.
Així doncs, es presenta aquest estudi, junt amb els annexos pertinents i els diversos
documents tècnics, amb la intenció de què es pugui procedir a la seva tramitació
ambiental, i així complir amb la legalitat vigent i amb totes les garanties ambientals.

Felanitx, desembre de 2018

Miquel Àngel Vicens i Siquier
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ANNEX 1 DOCUMENT DE SÍNTESI
L’objecte del projecte dotar d’un nou Parc Verd al municipi de Sant Joan, reformant i
adequant unes instal·lacions existents.
El promotor del citat projecte és l’Ajuntament de Sant Joan, Carrer Major, 61. 07240 de
Sant Joan (P0704900J), sent l’enginyer Pere Mestre Rayó el redactor del projecte i
director i coordinador de les obres. La seva gestió serà directa

1

Definició i ubicació

El Punt Verd es troba dins Sòl Rústic, al costat de la carretera Ma-3222, a l’alçada
aproximada del quilòmetre 2,75. Concretament en la parcel·la 235 del polígon 4 de Sant
Joan, de titularitat municipal. Aquests terrenys estan classificats com a Sòl Rústic, amb la
zonificació de SISTEMES GENERALS DE COMUNICACIONS I INFRAESTRUCTURES (SGCI04), segons les Normes Subsidiàries de Sant Joan, on es permet l’ús públic.
El

terreny

disposa

del

serveis

de

sanejament

i

subministrament

elèctric.

El

subministrament d'aigua s'obtindrà d'un dipòsit d'aigua.

2

Projecte de Parc Verd

Fins a l’actualitat, l’Ajuntament de Sant Joan, ha disposat d’unes instal·lacions, que han
fet les funcions de “Parc Verd”, però que no responen a les exigències de la normativa
vigent en gestió de deixalleries. En aquest sentit es procedeix a presentar el present
projecte de reforma i adequació.
D’acord amb allò que s’especifica en les Normes Subsidiàries de Sant Joan, el projecte
presenta les següents característiques de planejament:
El Parc Verd disposarà dels elements següents:
ü

Superfície amb asfalt i formigó, ben assentada.

ü

Tanca perimetral.

ü

Accessos diferenciats pels usuaris i pels gestors autoritzats.

ü

Oficina de recepció.
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ü

Magatzem per als residus especials/perillosos.

ü

Zona Coberta destinada als residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i per als
destinats a la seva la reutilització.

ü

Rampa per facilitar l'accés dels usuaris als contenidors de gran volum.

ü

Àrea de contenidors.

ü

Escomesa d’aigua potable.

ü

Recollida i tractament d’aigües.

ü

Corrent elèctric.

ü

Il·luminació.

3

Diagnòstic ambiental

El Parc Verd se situa en una zona plana, les ondulacions del terreny són suaus i d’escassa
elevació. Pel que fa a la topografia més immediata l’entorn es troba en un ambient molt
influenciat per la mà de l’home, amb presència d’espais de conreu, camins rurals i
síquies, així com el paviment de l’antic Parc Verd.
Aquest espai, es troba qualificat com a Sòl Rústic general en el Pla Territorial de Mallorca
i sense presència de cap espai amb qualificació d’Àrees de Prevenció de Riscs (APR).
L’espai on se situa el Punt Verd és eminentment pla i dedicat a l’agricultura de cereals i,
gràcies a la presència de la xarxa de síquies, d’arbres fruitals.
Dins de l’àmbit del projecte no hi ha presencia d’elements patrimonials catalogats.

4

Estudi d’alternatives

Les alternatives plantejades es troben emmarcades en el no desenvolupament del
projecte (0), les diverses opcions de desenvolupament en l’espai proposat (A i B) o bé un
canvi de localització (C).
Alternativa 0 (Zero)
L’alternativa zero consisteix amb el no desenvolupament o realització del projecte, és a
dir, seguir utilitzant les instal·lacions actuals o bé tancar-les definitivament. L’actual Punt

Annex I: Document de síntesi
Projecte de Reforma i Adequació del Parc Verd de Sant Joan

Pàgina 35 de 38

Eco Consulta. Consultora ambiental

Verd de Sant Joan no compta amb les adequades infraestructures o dotacions establertes
per admetre el seu ús.
Alternativa A
L’alternativa A consisteix amb el desenvolupament o realització del Projecte de Reforma i
Adequació del Parc Verd de Sant Joan.
El nou Parc Verd nou tindrà una superfície total de 1690,07 m2 i disposarà dels elements
següents:
a. Zona coberta per a residus perillosos:
ü

1 contenidor per a oli mineral.

ü

1 contenidor per a fluorescents i llums de vapor de mercuri.

ü

1 prestatgeria per a residus perillosos.

b. Zona coberta electrodomèstics:
ü

Espai per a geleres i congeladors.

ü

Espai per altres grans electrodomèstics sobre palets.

ü

2 gàbies per a RAEE monitors, pantalles i petits electrodomèstics.

ü

Diversos contenidors per a RAEE equips informàtics i telecomunicacions petits.

ü

1 contenidor per a oli vegetal.

ü

Espai per enviar a reutilització RAEE.

c. Espai per a contenidors mitjans i petits:
ü

4 contenidors cúbics per a paper-cartró.

ü

3 contenidors iglú per a envasos lleugers.

ü

2 contenidors iglú per a vidre.

ü

2 contenidors per a matèria orgànica.

ü

5 contenidors per a rebuig.

ü

2 contenidors per a roba i calçat.

d. Espai per a grans contenidors:
ü

1 contenidor per a voluminosos.

ü

1 contenidor per a restes vegetals i de poda.

ü

1 contenidor per a ferralla

ü

1 contenidor per a residus de construcció.
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Alternativa B
L’alternativa B consisteix bàsicament en un desenvolupament molt semblant de
l’alternativa A, però amb una distribució interna diferent. Aquesta implica una reducció
significativa tant de l’espai destinat a descàrrega de vehicles en la zona de contenidor
com en el número total de contenidors presents, així com als número de contenidors
presents. A més, no hi és present un espai destinat a la recepció de residus perillosos.
Alternativa C
L’alternativa C consisteix en la recerca i ubicació del Punt Verd en un altre espai. Sense
tenir en compte que el municipi de San Joan no disposa d’un polígon industrial o de
serveis on aquesta activitat s’hi pugui desenvolupar, amb la qual cosa el nou espai hauria
de ser en sòl urbà, amb les molèsties que això provocaria o bé ocupar un espai en sòl
rústic.
Justificació de l’alternativa elegida
La millor alternativa és la A, ja que suposa una bona solució tècnica i permet una ràpida i
eficient instal·lació d’un equipament del tot necessari pel municipi de Sant Joan.
S’han integrat les alternatives proposades en una sola taula comparativa i s’exposa, a
manera de resum visual, com a raonament justificat de la elecció realitzada.
Alternativa Zero

Alternativa A

Alternativa B

Alternativa C

Aspectes legals

––

+

+

–

Aspectes ambientals

––

++

+

–

+

–

+

+

Aspectes de gestió
Aspectes econòmics

–

––

Taula 8: Comparativa entre les diferents alternatives.
(– = negatiu; – – = molt negatiu; + = positiu; + + = molt positiu)

5

Caracterització dels impactes

S’han caracteritzat els possibles impactes que el desenvolupament del present projecte
podria causar en el medi ambient, atenent les fases de construcció i explotació
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(funcionament de l’infraestructura). En aquesta caracterització, s’ha estimant que els
impactes poden ser moderats o bé positius. Malgrat tot, per a tots s’han proposat tota
una sèrie mesures de prevenció o reducció.
IMPACTES EN l’OBRA DE REFORMA I ADEQUACIÓ: Negatiu – moderat.
IMPACTES EN LA FASE DE FUNCIONAMENT: Positiu.

6

Mesures de seguiment

S’hi han previst tota una sèrie de mesures protectores, tant en la fase d’obres com en la
fase d’explotació, així com un programa de vigilància ambiental.

7

Conclusions

Una vegada analitzats els diferents aspectes ambientals que presenta i amb les mesures
de prevenció i reducció dels impactes proposades, s’entén que el projecte, el seu conjunt
és beneficiós pel medi ambient.

Felanitx, desembre de 2018

Miquel Àngel Vicens i Siquier
Biòleg. Col·legiat número 21038C

Annex I: Document de síntesi
Projecte de Reforma i Adequació del Parc Verd de Sant Joan

Pàgina 38 de 38

