
 



 
1 

 

 

 

 

 

 
 

Agraïments 

 

Volem agraïr primerament als nostre tutors, Ernest Marco i Toni Sánchez, pel suport             

proporcionat en les diferents etapes del projecte, tant tècnic com moral, que ens han              

permès encaminar un treball molt extens inicialment, i ens han ajudat a reconduïr tot              

un seguit de dificultats amb les que ens hem anat trobant. 

 

Seguidament volem agraïr l’ajuda proporcionada pel David Carreras de l’OBSAM,          

per tota la informació compartida abans del nostre treball in situ.  

 

També donem les gràcies al Consorci Insular de Menorca, en concret al Fèlix de              

Pablo, per garantir-nos finalment l’allotjament a Sa Granja de Menorca, des de la             

que vam poder realitzar la nostre estància per realitzar el treball de camp. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 



 
2 

Resum 

 

L’illa de Menorca compta amb un únic aeroport per a ús civil, l’aeroport de Maó.               

Aquest aeroport ha estat des de la dècada dels 70, la vía principal d’accés a la illa,                 

marcant així l’obertura al turisme, tan nacional com internacional. 

 

Les instal·lacions de l’aeroport compten amb les certificacions i implantacions dels           

sistemes de gestió, ISO 14.001 i 9001 des de principis dels anys 2000. A més també                

compta amb el certificat EMAS III concedit pel Consell Insular de les Balears, sent              

així un dels aeroport pioners, en matèria ambiental, de la xarxa d’Aena.  

 

El nostre projecte, l’hem centrat en el flux dels residus a l’aeroport presentant-se             

com una diagnosi de la gestió dels residus en l’ambient aeroportuari de Menorca             

juntament amb unes propostes de millora concises. 

 

Per tal d’elaborar el projecte ens hem centrat en una part teòrica prèvia, en la que                

s’ha fet una aproximació de la situació real a partir de la informació continguda en la                

declaració ambiental del 2016 i en una part de treball de camp realitzada in situ.  

 

Com a resultats de l part de treball de camp, hem obtingut que, a nivell de gestió                 

dels residus provinents dels cubells distribuïts per l’interior de la terminal, no s’estan             

separant les diferents fraccions dels residus, degut a la falta de contenidors de             

separació per fraccions útil (en molts casos presenten una única bossa per depositar             

dos fraccions diferents), la senyalització inneficient dels contenidors pel         

fraccionament disponibles i l’elevat nombre de contenidors de rebuig envers els           

pocs contenidors pel reciclatge. Pel que fa a la part comercial de l’aeroport, destacar              

que els comerços amb els que ens vam poder entrevistar, no disposen de gestors              

autoritzats per a la recollida dels residus, utilitzant en la majoria dels casos els              

contenidors presents a les instal·lacions dirigits a l’ús dels passatgers, per           

dipositar-los. Per últim a la zona de transferència, on es centralitzen els residus             

abans de la seva recollida, només es disposa d’un contenidor de paper i la resta són                

tot contenidors de rebuig per dipositar les diferents fraccions, per tant està            

 
 
 



 
3 

gestionant-se gairebé tot com a fracció rebuig, que més tard es trasllada a             

l’abocador de Es Milà II. 

 

Els resultats obtinguts són molt diferents quan es compara la situació teòrica amb la              

real, sobre separació i gestió dels residus. Especialment, pel que fa a la informació              

que proporciona Aena a la seva pàgina oficial, i la gestió que s’està fent a la                

pràctica.  

 

En quant a propostes de millora, plantegem una millora en les mancances            

administratives referents al seguiment i el control de les dades. Per aquesta millora             

proposem una pauta per al càlcul regular de les quantitats de les diferents fraccions,              

utilitzant una fórmula sencilla que relaciona el volum generat de cada residu tant dels              

passatger com dels comerços, comptabilitzat en forma de contenidors, i la densitat            

mitjana de cada fracció. D’aquesta manera obtenim una taula pel control periòdic, on             

quedaran reflectides les quantitats en kg de cada fracció dels residus, al llarg del              

temps. 

 

A més, fem dues propostes de millora referents a les mancances infraestructurals, ja             

que amb el model actual no es propicia la recollida fraccionada en l’origen, i per tant,                

les mesures per dur a terme aquesta millora es basen en un nou model de disposició                

dels cubells de les diferents fraccions de residus, la seva senyalització i la ratio entre               

aquests, tant per als cubells disposats en les zones comunes de la terminal com els               

contenidors de la zona de transferència. 

  

Com a conclusió i tenint en compte que l’aeroport de Menorca és pioner a nivell               

estatal en temàtica mediambiental, per les certificacions obtingudes al llarg dels           

anys, cal una profunda millora en la classificació, gestió i tractament dels residus             

produïts a l’aeroport, tant els provinents dels passatgers així com els de l’activitat             

comercial que hi trobem. Ja que no se li està donant la importància que es vol                

demostrar per part d’Aena i el seu compromís pel medi ambient i s’està causant un               

impacte negatiu en forma de petjada de carboni i altres afectacions socio-ambientals            

a la illa que podrien evitar-se. 
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1. ANTECEDENTS 

 
1.1. Situació geogràfica de Menorca i de l’aeroport de Maó (MAH). 

 

Menorca és la segona illa més gran de l’arxipèlag Balear, que trobem a l’oest de el                

mar Mediterrani. La situem entre els paral·lels 39º 42' 00" i els 40º 5' 00" de latitud                 

nord, i els meridians 7º 35' 5' i els 10º 41' 28" de longitud est.  

La seva longitud és d'aproximadament 50 Km, des del Cap de Menorca fins a la               

Mola de Maó. La seva amplada mínima és de 8,35 Km, mentre que la màxima és de                 

19,5 km. La seva extensió és de 716 Km2 i té una línia de costa de 285,7 Km. 

L’aeroport de Maó o MAH, està situat al sud-est de la illa, i els terrenys i les                 

instal·lacions pertànyen al terme municipal de Maó, i en menor mesura de Sant             

Lluís.  

Va ser inaugurat al març del 1969. La població més allunyada, situada a uns 45 Km,                

al extrem occidental de la illa, és la Ciutadella. Al nord-oest es troba l'Albufera des               

Grau, parc natural i nucli principal de la reserva de la Biosfera, declaració de la qual                

pertany tota la illa des del 1993. 
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FIGURA 1: Mapa de situació de Menorca i l’aeroport de maó. Coordenades dels punts situats               

en el mapa: (A: x=605344, y=44149221; B: x=605344, y=44148941; C: x=603404, y=44149221; D:             

x=603404  y=44148941) 

FONT: Elaboració pròpia a partir de imatges del mapa topogràfic 2008 amb el programa              

Inscape. (IDE- Infraestructura de dades espaials de Menorca).  

 

 

1.2. Climatologia a l’aeroport. 

 

Acotant l’objectiu per focalitzar-nos en l’àrea d'estudi en la que es centra el nostre              

treball  tenim les següents dades significatives de l’aeroport de Menorca. 

 

 

1.2.1. Temperatura a l’aeroport 

 

Pel que fa a la temperatura registrada a la estació meteorològica de l’aeroport, tenim              

que als mesos d’hivern la temperatura mitjana és de 11ºC amb un mínim promitg de               

7,5ºC i amb un màxim promitg de 14,5ºC. 
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FIGURA 2 : Temperatura mensual mitjana, mínima mitjana i màxima mitjana per al període 1986               

- 2016. Estació: Aeroport de Menorca.  Font: Agència estatal de meteorologia. 

 

D’altra banda tenim que a l’estiu la temperatura mitjana és de 25ºC, mínima mitjana              

és de 20ºC i la màxima promitg és de 29ºC als mesos més càlids (Obsam               

1986-2016). 

 

De cara a les temperatures mitjanes totals per anys de l’aeroport des de l’any 1971               

fins al 2017, s’ha observat un ascens generalitzat que s’explica a través del canvi              

climàtic. Aquest ascens ens allunya cada vegada més de la temperatura mitjana a la              

illa de 17ºC donant-nos valors propers als 18ºC al 2017 (Agència estatal de             

meteorologia). 
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FIGURA 3: Temperatura mitjana anual aeroport Menorca 1971-2017.  Font: Aemet.es  

 

1.2.2. Precipitacions 

 

Pel que fa a la precipitació enregistrada a l’aeroport, segueix el mateix patró que la               

de l'illa. Observem els màxims mitjans a la tardor amb valors de 95,8mm pel mes de                

novembre. 

 

FIGURA 4: Climograma de l’estació de l’aeroport de Menorca. Elaboració pròpia. Font: Aemet             

precipitacions 1985-2015, temperatura 1986-2016.  
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Els mínims mitjans els trobem a l’estiu sent el de menys precipitacions enregistrades             

el mes de juliol amb un valor de 3,9mm. Observem que des de mitjans de maig i en                  

els mesos de juny, juliol i agost s’entra en un període àrid cada any, ja que ens                 

trobem en que la l’ínia que representa les precipitacions mitjanes al climograma, es             

manté per sota de la de les temperatures mitjanes, és a dir les precipitacions en mm                

son el doble de petites com a mínim, en comparació a la temperatura mitjana              

corresponent al mateix mes.  

 

Per tant ens trobem en una època de l’any en que les temperatures son les més                

elevades i les precipitacions estan en valors mínims, fet que accentua la manca             

generalitzada d’aigua. (Obsam indicadors bàsics)  

 

 

1.3. El turisme als darrers anys a la illa. 

 

Avui dia, el turisme és el motor principal de l’economia Menorquina. Per tal d’avaluar              

com a passat de ser un sector amb poc pes en el PIB de la illa, a ser el sector de                     

major importància, farem un anàlisis de les diferents etapes per les que a             

transcorregut des de mitjans del segle XX, per veure com a evolucionant fins a              

l’actualitat.  

 

A diferència de la resta de la península Ibèrica i de les Illes Balears, el turisme a                 

Menorca va arribar posteriorment, aquest desfasament que es va patir, es deu als             

següents punts claus que van fer que la seva implementació es donés més             

tardanament.  

 

Primer, tenim el fet de que en l’època de l’arribada del turisme a les Balears,               

Menorca disposava d'un sector industrial potent i en fase de desenvolupament, a            

més d’un sector agrari rentable. 

 

 
 
 



 
14 

Segonament, no presentava les infraestructures i els equipaments necessaris per          

desenvolupar l’activitat turística. No disposava d’aeroport fins al any 1969, any en el             

que va inaugurar-se. 

 

Per últim cal citar la falta de finançament per part de l’Estat, que potenciava altres               

zones turístiques, fins que aquestes no van començar a patir saturació.  

  

Finalment però, el turisme va acabar arribant a l’illa, a continuació parlarem de les              

tres principals fases temporals des de l’augment notori de l’afluència de turistes a             

Menorca. 

 

 

1.3.1. Etapes del turisme. 

 

La fase inicial comença als anys 50 on es veu incrementada la densificació dels              

nuclis turístics tradicionals. Amb aquesta densificació el litoral comença a patir           

pressió, a més durant aquesta època fins al 1973 es van construir noves             

urbanitzacions turístiques.  

 

En el transcurs d’aquesta etapa les places hoteleres van passar de 2.216 fins les              

11.467 el que representa un increment de més del 500% (Uib.cat) 

 

La segona fase compren des de l’any 1974 fins el 1983, es caracteritza per les               

construccions il·legals a l’illa. Segueixen augmentant les plaçes hotelers però          

augmenta en major mesura la construcció d’apartaments. Tota aquesta expansió          

urbanística contribueix a que per l’any 1986 la illa tingui un milió de visitants anuals               

en aquell any. 

 

La última etapa va des del 1991 fins l’actualitat, predomina un continu creixement de              

les places turístiques a l'illa però en menor mesura. Apareixen noves modalitats de             

turisme com es el rural i el residencial. Al any 2001 s’assoleix el màxim de visitants                
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anuals amb un valor de 3 milions. Posteriorment al 2001 el nombre de visitants s’ha               

mantingut constant. 

 

 
FIGURA 5  :  Evolució del turisme en el període 1960-2008.  Font: Aena MAH. 

 

 

Al gràfic observem com el turisme menorquí a anat en augment des de l’obertura de               

l’aeroport fins al 2008, any fins el qual es disposa de dades de passatgers totals que                

van arribar a Menorca, a través de les dos vies possibles, la aèria principalment i la                

marítima.  

 

A partir del any 2008 es disposa de dades per separat pel que fa a entrades per via                  

aèria i per via marítima.  

 

Així mateix, posteriorment al 2008 observem una davallada contundent dels visitants           

anuals de la illa, situant-nos en valors de 1.300.000 visitants al any 2010 repartits en               

1.246.832 d’entrada per la via aèria i la resta marítima. La corba de visitants anuals               

experimenta una tendència a l’alça molt continguda en els anys següents, fins al any              

2016 amb un total de 1.656.186 visitants dels que 1.580.946 passatgers eren            

provinents de l’aeroport i els altres 75.240 venien a través de creuers. 
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1.3.2. Distribució i tipologia de l'oferta turística. 

  

Pel que fa a la distribució dels establiments a la illa, tenim al capdavant el municipi                

de Ciutadella amb un 45% dels establiments, seguit des Mercadal amb un 14%,             

Alaior amb un 13,48% i de Sant Lluís amb un 11,88% (Agència de turisme de les                

Illes Balears 2013).  

 

Respecte a l’oferta turística de Menorca des dels inicis de l’evolució i el creixement              

del sector, hi predominava clarament el sector hoteler tradicional amb una oferta de             

poc més d’unes 15.300 places al any 1987, respecte d’unes escasses 4.367 places             

d’oferta extrahotelera. Aquesta tendència però va durar pocs anys ja que el monopoli             

del sector hoteler va anar perdent força respecte l’oferta alternativa. Hi ha hagut un              

creixement generalitzat de l’oferta de places des de l’any 1983 fins a l’actualitat, tot              

hi que el gran canvi a estat el creixement dràstic de l’oferta places extrahoteleres,              

situant-se en valors al voltant de les 22.000 places pel 2013.  

 

Inicialment tenim un turisme de base hotelera que a l’actualitat està més equilibrat i              

podem dir que avui dia a deixat de ser-ho, per passar a potenciar més altres tipus de                 

turisme de caire alternatiu i més centrats en el gaudi de la natura i la seva                

conservació.  

 

Degut a això en els últims anys han proliferat modalitats de turisme com             

l’agroturisme, el càmping i el turisme d’interior. 

 

1.3.3. Turisme per via d’arribada a la illa. 

 

En aquest gràfic disposem de la distribució segons l’arribada dels passatgers a la             

illa, ja sigui per vía aèria o per vía marina, que són les dos vies possibles per a                  

l’entrada. 
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FIGURA 6: Estadística de passatgers a Menorca provinents de la via aèria i de la via marítima.                 

Elaboració pròpia a partir de les dades del CAIB. 

 

 

La majoria de passatgers arriben per via aèria, això fa que les dades del turisme que                

entra per les dos vies sigui poc comparable degut a la diferència de magnituds.              

Tenim clarament una estabilitat en els passatgers anuals del període 2010 - 2013 i a               

partir d’aquí creixen fins a plantar-se en xifres de 1.580.946 al 2016, provinents de              

l’aeroport. Pel que fa als creueristes tenim una fluctuació heterogènia sense cap            

patró concret, per tant les variacions són degudes al moviment de persones, pels             

diferents factors, als any determinats. Per l’any 2016 tenim 75.240 passatgers           

provinents dels dos ports de Maó 95.74% i de Ciutadella 4.26%. 
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1.4. L'Aeroport de Menorca (MAH). 

 

1.4.1. Descripció de l’Aeroport de Menorca (MAH). 

 

L'aeroport de Menorca està integrat a la xarxa nacional d'aeroports que gestiona la             

societat mercantil estatal Aena SME, S.A., creada en virtut del Reial Decret- llei             

13/2010, en data 3 de Desembre. La societat mercantil estatal Aena SME, S.A., té              

una personalitat jurídica pròpia i independent del Estat, plena capacitat jurídica,           

pública i privada, i patrimoni propi. 

 

 

L'aeroport de Menorca conta amb una pista d'aterratge, amb una orientació de            

01º-19º, definint-se l’extrem (capçalera) més pròxim a la carretera de Sant Climent            

amb el número 19º i la més propera al mar 01º. La longitud de la pista d'aterratge és                  

de 2.350 metres, amb una amplada de 45 metres, disposa també de 20 llocs              

d'estacionament per aeronaus comercials (15 en remot i 5 en passarel·les           

telescòpiques) i 15 per aviació general i de càrrega. 

 

Les capacitats declarades són de 1.700 passatgers la hora en la sortida i de 1.700               

passatgers la hora de arribades i 20 moviments la hora entre arribades i sortides. 

 

L'aeroport és clarament estacional ja que de maig a octubre es registren poc més del               

85% dels moviments de passatgers anuals, tenint en màxim en els mesos de juliol i               

agost. 

D'altre banda, les operacions presenten una doble estacionalitat perquè en aquest           

període l'estacionalitat setmanal és també apreciable: casi el 70% de les operacions            

es concentren en el cap de setmana (de divendres a dilluns), tot i que en els últims                 

anys, aquesta concentració està perdent força. Així, la diferència entre les           

operacions els diumenges (día punta) i els dimarts i dijous (dies amb menor             

activitat), tendeix a escurçar-se. 
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Els mercats turístics més importants són el nacional, el britànic, l'italià, l'alemany i el              

francès en aquest ordre de major a menor, amb un fort increment en els últims anys                

del turisme francès, quan era casi testimonial fa uns anys, seguit en menor mesura              

dels passatgers procedents de Suïssa, Holanda i Portugal. 

 

L'aeroport de Menorca roman tancat al tràfic durant les hores nocturnes que van de              

les 00:30 a les 7.00 al estiu i de les 22:00 a les 07:00 al hivern. En aquests moments                   

i en temporada alta, es conta amb un centenar de connexions i més de 60               

companyies operen a les seves instal·lacions. Per una altre part, en temporada alta             

hi treballen més de 1.800 treballadors, el que sitúa al Aeroport de Menorca, com el               

centre de treball més gran de la illa. 

(Declaració Ambiental MAH, 2016.) 

 

1.4.2. Tràfic de passatgers aeroport de Menorca. Unitat de mesura UAA. 

 

El volum de tràfic de passatgers en l’Aeroport de Menorca durant l'any 2016, que és               

l'últim del qual tenim dades, va ser de 3.178.612 (3.177.233 passatgers comercials),            

lo que representa un 10'8% més respecte l'any 2015.  

 

A continuació, hi ha una taula i un gràfic on es mostra l'evolució mensual durant el                

2016, del número de Unitats d'Activitat Aeroportuària (UAA), una nova unitat           

utilitzada per al càlcul de alguns indicadors. Amb aquesta explicació explicarem           

perquè fer servir aquesta eina, a part de deixar entreveure la clara estacionalitat             

d'activitat aeroportuària del MAH. 

 

Creiem que és interessant i necessari explicar-la de forma entenedora, ja que és la              

unitat de treball que usen molts aeroports a part del nostre i que per tant és bàsic per                  

entendre dades i resultats trobats a les bases de dades, o els que properament,              

nosaltres mateixes, trobarem en apartats posteriors. 
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FIGURA 7: Taula descriptiva de l'activitat en el any 2016 de l’aeroport.  

FONT: Declaració ambiental del 2016 MAH. 

 

Com podem veure, la UAA ens relaciona el nombre de passatgers i altres activitats              

aeroportuàries com el transport de mercaderies, de correu o tot el relacionat amb             

moviments d'aeronaus, des de les comercials amb passatgers a les aeronaus amb            

altres fins que el de transport de passatgers, com poden ser de mercaderies, correu              

o avions privats. Amb aquesta unitat es treballa ja en la majoria d'aeroports, ja que               

mostra una idea més precisa i multi vectorial del que succeeix a l’aeroport. També              

d'aquesta manera salvem el biaix que podria generar, en aquest cas no com             

veurem, la estacionalitat de les dades de passatgers en les estadístiques, ja que             

s'ha de tenir en compte, que el transport de mercaderies i correu, no té perquè patir                

aquesta estacionalitat. El fet de ser una illa, que viu en gran part del turisme, limita                
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el transport de mercaderies i correu, a fer-ho per vía aèria i marina, i a seguir                

tendències com les de l'estacionalitat inherent a la variant passatgers.  

Amb les gràfiques següents demostrem els raonaments anterior : 

  

 
 
FIGURA 8: Comparativa de la variant passatgers i variant UAA en els diferents mesos del 2016.                

Elaboració pròpia a partir de dades de la declaració ambiental, 2016. 

 

 

FIGURA 9: Comparativa de la variant passatgers i UAA en els diferents anys (període 2013 a                

2106). 

Elaboració pròpia a partir de dades de la Declaració ambiental, 2016. 
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1.4.3.Política de gestió integrada de qualitat, medi Ambient i eficiència          

energètica d’Aena. 

 

Aena, és l'entitat líder Espanyola, de caire monopolístic, s'ha de dir, en la prestació              

de serveis de transport aeri.  

 

En el marc de la gestió integrada, el medi ambient i la eficiència ratifica el seu ferm                 

compromís per els serveis que ofereix, amb l'objectiu de promoure el           

desenvolupament segur, eficaç i sostenible del transport aeri, tot mantenint en el            

temps resultats positius de les parts interessades de la organització. 

 

Per això, es desenvolupen actuacions en aquests àmbits de forma constant i            

contínua mitjançant la planificació i la implantació de diferents línies estratègiques           

d'actuació, amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament sostenible del transport          

aeri, compatibilitzant la seva activitat amb la conservació de l’entorn natural. 

 

D'acord amb aquest compromís Aena, promou la implantació i el manteniment de un             

Sistema de Gestió Integrat de qualitat i Medi Ambient, basat en els requisits             

establerts en les normes internacionals aplicables, que permeten la seva certificació           

tenint en compte la normativa de caràcter comunitària, nacional, autonòmica i local. 

(Declaració Ambiental MAH, 2016.) 

 

 

1.4.4. Descripció del sistema de gestió integrat.  

 

Per contextualitzar el que vindrà a continuació, aquí tenim breus definicions que            

expliquen conceptes importants. Tot seguit explicarem com funciona el SGI o           

Sistema de Gestió Integrat. 
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-AENOR: Agència Espanyola de Normalització i Certificació - entitat líder en           

certificació de sistemes de gestió, productes i serveis, i responsable del           

desenvolupament y difusió de les normes UNE.  

 

-Normes UNE: Acrònim d'Una Norma Espanyola- són un conjunt de normes,           

normes experimentals i informes (estàndards) creats en els Comitès Tècnics          

de Normalització (CTN) de l'Associació Espanyola de Normalització i         

Certificació (AENOR). 

-ISO: Organització Internacional per a l'Estandardització (International       

Organization for Standardization en Angles, coneguda com a ISO pel prefix           

grec que significa igual) és una organització no governamental que es           

compon per diferents representants d'organismes de normalització de més de          

150 països. Fundada el 23 de Febrer de 1947 a Ginebra, la seva funció és               

l'elaboració d'estàndards i normes internacionals per molts camps de la          

indústria i el comerç.  

 

-EMAS: Acrònim de l'anglès Eco-Management and Audit Scheme , sistema         

comunitari de gestió i auditoria mediambientals) és un reglament comunitari          

descripció voluntària per a organitzacions a la Unió Europea que reconeix les            

organitzacions que millorin el seu acompliment ambiental de forma contínua.          

El programa ha estat disponible per a la participació d'empreses des de 1995 i              

es va limitar inicialment a les empreses en els sectors industrials. Des de             

2001, EMAS està obert a tots els sectors econòmics incloent els serveis            

públics i privats.  

 

 

Prenent com a premissa la cura i la protecció del medi ambient, l'aeroport actua des               

de juliol del 2014, amb una certificació única del sistema de gestió integrat de              

Qualitat i Medi ambient certificat per AENOR conforme a les normes internacionals            

ISO 9001 i ISO 14001, que garanteixen la compatibilitat d'una activitat aeroportuària            

basada en estàndards de qualitat amb la protecció del medi ambient. 
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El Sistema de Gestió Integrat (SGI) compleix els requisits de la norma ISO             

14.001:2004, estant certificat des de juny de 2001 per AENOR (GA-2001/0169).           

Posteriorment, al desembre de 2012, l'aeroport va rebre la certificació EMAS, estant            

inscrit des de llavors en el reglament comunitari de Eco gestió i Eco auditoria.  

 

El principal objectiu del sistema de gestió Integrat (SGI) d'Aena SME, S. a. -              

Aeroport de Menorca, és la millora contínua i la prevenció de la contaminació sota              

un marc de seguretat, qualitat i eficiència en els serveis, a partir de l'estricte              

compliment de la normativa ambiental i la Política Mediambiental i Energètica d'Aena            

Aeroports S.A.  

D'aquesta manera, la Direcció pretén minimitzar els impactes ambientals de la seva            

activitat en l'entorn.  

 

D'altra banda, a part d'incloure activitats i serveis d'Aena SME, S.A. , el Sistema de               

Gestió Integrat inclou el control i vigilància ambiental de les empreses arrendatàries i             

contractistes que desenvolupen la seva activitat en l'aeroport. 

 

 

 

 

 

2. Fluxos 

 

2.1. Energia a l’aeroport 

 

Pel que fa a l’energia consumida per l’aeroport, la major part prové de la xarxa               

elèctrica de Menorca, però es oportú aclarir que també hi ha un petit % de l’energia                

total consumit pels vehicles de l’aeroport que funcionen amb combustibles líquids           

(gasolina i dièsel) i que representen un total de 75,55 tones de carboni emeses per               

l’any 2016, dada gens menyspreables. A més, l’aeroport compta amb una instal·lació            

de fotovoltaica a la coberta del pàrquing de llarga distància (P-2).  
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FIGURA 10 :Consum elèctric de l’aeroport provinent de la xarxa elèctrica (MWh) i de la               

fotovoltaica instal·lada (KWh) 2013-2016.  

Font: Declaració ambiental Aeroport (MAH) 2016. Aena 

 

A continuació tenim les dades de consum de l’aeroport, pel que fa a l’energia              

elèctrica veiem com l’evolució des de l’any 2013 a estat a la baixa situant-nos en               

10.440 MWh pel 2016. Respecte l’any anterior (2015) s’ha reduït el consum en un              

1,7%, degut principalment a que les temperatures no han estat molt extremes tant a              

l’hivern com a l’estiu, fet que ha estalviat el funcionament a ple rendiment de les               

màquines productores de fred i calor durant més dies, per tal de tenir la temperatura               

adequada al interior del aeroport. Tenint en compte que la climatització representa el             

40% del consum energètic, la temperatura de l’exterior té una gran influència en el              

consum total.  

 

La producció d’energia per part de la instal·lació fotovoltaica veiem com a anat             

fluctuant els diferents anys degut al clima i al manteniment (períodes no funcionals),             

situant-nos en un valor de 54.824 KWh l’any 2016 que és un 0,53% del total de                

l’energia elèctrica consumida. Aquesta energia fotovoltaica generada suposa un         

estalvi de 45,62 tones de carboni pel 2013, 44,6 pel 2014, 62,48 pel 2015 i 41,56                

tones de carboni per l’any 2016. 
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(Factors d’emissió de contaminants emesos a la atmosfera, Govern de les Illes            

Balears, desembre 2016). 

 

2.1.1. Objectius declaració ambiental 2016 en matèria d’energia. 

 

Pel que fa als objectius, accions i millores de la última declaració ambiental (2016).              

Van fer-se les següents propostes: 

 

Implementació SGE- ISO 50001. L’objectiu constava de dos accions a desenvolupar           

per tal d’inplantar el sistema i obtenir la certificació. La primera acció va ser la               

realització del Balanç Energètic del Terminal que ja va dur-se a terme al 100%. La               

segona acció que es preveia era la adaptació de la documentació i la definició              

política energètica de l’aeroport, aquest acció tenia prevista la seva realització pel            

desembre del 2016, però 

va realitzar-se en un 50% de cara sempre, a la data d’aprovació del document al               

setembre del 2017, per tant encara no estava finalitzada quan es va publicar la              

declaració. 

 

Eficiència Energètica en climatització amb un estalvi del 3%. Aquest objectiu           

pretenia realitzar una sèrie de proves en l’àmbit de les energies renovables i els              

sistemes de ventilació més eficients, alguns d’ells ja iniciats anys anteriors. Constava            

de dos accions. La primera era la instal·lació de 12 ventiladors en plantes i 20 a  

l’edifici del terminal. Aquesta acció es va realitzar al 100%. La segona acció va              

consistir en la instal·lació en proves de làmines solars amb protecció ultraviolada i             

tèrmica en algunes finestres del edifici d’Aena i la central Elèctrica. Aquesta acció             

també va realitzar-se al 100%.  

 

El resultat va ser satisfactori de cara l’estalvi energètic però no l’esperat amb la              

posada en marxa dels ventiladors, degut a les altes temperatures que es van donar              

a l’estiu del 2015, que van requerir la producció màxima de fred. Pel que fa a les                 

làmines instal·lades encara s’esperen dades de durabilitat però s’afirma que l’estalvi           

seria modest i el benefici estaria enfocat en la confortabilitat pels treballadors. 
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2.2. Aigua a l’aeroport. 

 

El subministrament d’aigua a l’aeroport de Menorca es realitza a través de la             

captació y de les extraccions d’aigües provinents del aqüífer de Migjorn únicament.            

L’aeroport compta amb tres pous propis per realitzar l’extracció d’aigua, aquests           

pous disposen de comptadors per determinar-ne el consum. L’aigua es distribueix a            

través de tres xarxes diferents, la xarxa d’aigua potable, la d’aigua contra incendis i              

l’aigua de reg pels jardins especialment a l’estiu quan l’aigua depurada es insuficient             

pel reg dels jardins. 

 

A demés l’aeroport té una connexió amb la xarxa municipal d’aigua per garantir el              

subministrament de qualitat i continu. 

 

Pel que fa a l’aigua de reg l’aeroport compta amb un dipòsit per guardar una part de                 

l’aigua pluvial ademés de la depurada, que s’utilitzen per evitar l’aigua potable per al              

reg. 

 

Referent a la reutilització de l’aigua l’aeroport disposa d’una estació depuradora           

d’aigües residuals, que utilitza tecnologia MBR bioreactors de membrana. L’aigua un           

cop depurada es dirigeix cap a un dipòsit d’emmagatzematge on es realitza un             

tractament terciari per tal que sigui possible el seu ús per al reg de zones               

enjardinades. Està previst pel 2017 que hi hagi una altra línia de tractament per fer               

front al nou cabal d’aigua degut al augment de passatgers.  
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FIGURA 11 :Consum d’aigua total en comparació amb la reutilització d’aquesta 2013-1026.  

Font: Declaració ambiental aeroport de Menorca (MAH) 2016. AENA 

 

Observem com el consum de l’aigua s’ha reduït, desprès d’uns anys en els que              

s’han realitzat obres de reparació, manteniment i millora en alguns trams de la xarxa              

de distribució, ja que en les antigues canalitzacions es produïen pèrdues d’aigua            

amb freqüència. Així doncs en els últims quatre anys ha disminuït el consum d’aigua,              

sent el consum del 2015 de 37.530m3 i al 2016 de 35.050 m3. A aquesta disminució                

del consum a contribuït l’augment de les àrees regades amb aigua depurada, a la              

mateixa vegada que la nova depuradora a permès la disponibilitat d’un major cabal             

d’aigua depurada pel reg, utilitzant així menys aigua potable per aquesta finalitat.  

 

L’aeroport disposa amb un Sistema integrat de tractament d’aigües residuals, pel           

que es depuren les aigües residuals del recinte aeroportuari i de les aeronaus i              

s’utilitzen en la seva totalitat pel reg de zones enjardinades. Les aigües pluvials de la               

plataforma, aparcaments, zones de rentat de vehicles, zona de pràctica SEI i            

plataforma SCLA (subministre de combustible pels avions) passen per les          

separadores d’hidrocarburs que tracten l’aigua pel seu posterior vessat, tot complint           

els valors màxims d’hidrocarburs.  
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2.2.1. Objectius declaració ambiental 2016 en matèria d’aigua. 

 

En referència als objectius que es proposa AENA tenim: 

 

Un estalvi del 1% d’aigua d’ús general i de reg. Aquest objectiu consta de dues               

actuacions, la primera es la reforma de la xarxa potable 4ta fase, entre el pou nº 2 i                  

l’aljibe. Aquesta acció va dur-se a terme al 100%. La segona acció constava de la               

implantació del mòdul SIGRA. Aquesta acció no s’ha dut a terme. El SIGRA és un               

GIS corporatiu d’aeroports, que proporciona una visió espacial i geogràfica a la            

gestió de les activitats i serveis propis. 

 

De cara a aquest objectiu en termes globals sí que s’ha complert reduint en més               

d’un 1% el consum d’aigua. 

 

El segon objectiu que es proposa en la redacció d’aquesta declaració ambiental és             

la reducció en un 5% el consum d’aigua pràctiques SEI. Consta de dos accions, la               

primera és una campanya de sensibilització el personal, aquesta acció ja es va dur a               

terme. I la segona acció és el control i seguiment del consum. Es preveia controlar               

que realment l’aigua, la usava el servei d’extinció d’incendis del aeroport (SEI) i no              

es feia servir per a altres usos u obres. Aquest acció també s’ha realitzat al 100%. 

 

Pel que fa a aquest objectiu final i a pesar d’haver-se reparat el sistema de proves                

que utilitzaven els bombers no s’ha aconseguit reduir el consum d’aigua, degut a             

que un dels dos depòsits de carga ràpida del SEI presenta deficiències que han              

provocat fugues. Està previst pel 2017 substituir aquest dipòsit. 
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2.3. Residus a Menorca 

 

2.3.1. Marc Legal sobre gestió de residus. 

 

Per entendre el vector residus en el aeroport, haurem de fer una explicació d'aquest              

vector en tota la illa, i per això, primer hem de passar per entendre el marc legal que                  

emplaça aquest vector. Aquest marc legal designa unes obligacions i defineix unes            

pautes per a la correcta gestió dels residus, sempre tenint en compte la protecció              

del medi ambient. 

Tot seguit, tractarem la legislació a diferents nivells territorials, destacant els que            

afecten directament a la illa de Menorca, degut a les seves característiques i tipus de               

reciclatge.  

La Directiva Europea Marc de Residus és la base per les diferents lleis que es               

transposen en els diferents Estats membres. 

 

2.3.2. Marc Legal sobre gestió de residus a nivell Europeu. 

 

La Unió Europea té com a objectiu l'eliminació de la relació creixement econòmic i              

producció de residus. Per arribar a aquest objectiu, elabora una Directiva dirigit a             

controlar el cicle de residus, des de la producció a l'eliminació; la Directiva             

2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de Novembre de 2008,             

sobre els residus i per la que es deroguen determinades Directives. 

Aquesta Directiva defineix un marc jurídic pel tractament dels residus de la Unió             

Europea, amb l'objectiu de protegir el medi ambient i la salut humana, mitjançant la              

prevenció dels efectes nocius que suposa la producció i la gestió de residus. 

 

La jerarquització dels residus creiem, és un dels punts més interessants a destacar             

sobre la Directiva. Els Estats membres són els encarregats d'adoptar mesures per            

tractar els residus seguint la jerarquia marcada per la Unió Europea: 

 

- prevenció 

- preparació per a la reutilització 
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- reciclatge 

- valorització energètica 

- eliminació 

 

Com veiem en aquesta jerarquia, el primer punt i més important és la prevenció. La               

legislació doncs, ha d'anar encarada a la prevenció de generació de residus, per tal              

de reduir des de l’inici la generació de residus. 

L'obligatorietat de la creació d'un programa de prevenció de residus a nivell d'Estat,             

és un altre punt important a destacar sobre la Directiva de Residus. Per poder              

complir el primer principi de prevenció, aquesta eina, és bàsica. A més de remarcar              

clarament la necessitat de reduir la connexió entre creixement econòmic i augment            

de generació de residus.  

 

L'aeroport com hem vist abans, està en ple creixement econòmic i de volum de              

passatgers, al igual que la illa, així que tenir en compte aquestes directrius i tenir               

rigor a l'hora de portar a terme les polítiques de gestió de residus, ja no és només                 

necessari per el medi ambient i la salut de les persones, sinó que és obligatori.  

Un cop haguem explicat el marc legal, a nivell europeu i balear, entrarem a detallar               

quines carències i quins punts positius tenen les polítiques de gestió de residus de              

l’aeroport. 

 

Durant el sisè Programa de Medi Ambient de l'UE, es va precursar la Directiva de               

Residus amb una de les 7 estratègies temàtiques que es van fer. Aquesta             

s'anomena Comunicació de la Comissió de 21 de Desembre de 2005: ''Un pas             

endavant en el consum sostenible de recursos – Estratègia temàtica sobre la            

prevenció i reciclatge de residus  ''. 

Aquesta estratègia estableix orientacions i defineix mesures amb l'objectiu de          

disminuir les pressions sobre el medi ambient, provinents de la producció i de la              

gestió de residus. Els eixos principals de l’estratègia designen una modificació de la             

legislació per millorar la seva aplicació, a la prevenció dels residus i al foment del               

reciclatge eficaç. 
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La importància de l'estratègia recau en la integració de l’enfoc de l'impacte ambiental             

i el cicle de vida dels residus, dins del procés de la gestió d'aquests. Enfocant així la                 

problemàtica li estem donant una dualitat vital al conflicte; podem considerar un            

residu com una font de contaminació i alhora com un recurs explotable. 

 

Per últim, a l'àmbit europeu, cal esmentar la Directiva 1999/31/CE del Consell, de 26              

d'Abril 1999, relativa al abocament de residus. La Directiva té com a objectiu             

prevenir o reduir els efectes ambientals negatius del abocament de residus. Aquesta            

Directiva no queda derogada per la Directiva de Residus i actualment, segueix en             

vigor. 

 

En el text s'enumeren les diferents categories de residus i la categorització dels             

abocadors en: 

·Abocadors per a residus perillosos 

·Abocadors per a residus no perillosos 

·Abocadors per a residus inerts 

 

Un dels punts importants d'aquesta Directiva d'abocaments és la de la creació d'una             

estratègia nacional dels Estats membres. Han de complir una sèrie d'objectius           

marcats en la Directiva, als que han d'arribar mitjançant reciclatge, compostatge, bio            

gasificació, o valoració de materials i/o energia. 

(Boletín Oficial del Estado (BOE) i Base de Dades del Consorci de Residus i Energia               

de Menorca.)  

 

Com bé marca la Directiva europea, un dels punts importants de la llei espanyola és               

el que fa referència a la creació de programes de prevenció de residus. En aquest               

sentit, la legislació marca una reducció del 10% dels residus produïts al 2020, en              

comparació a la del 2010. També insisteix en la necessitat de trencar amb la relació               

creixement econòmic i l'augment de generació de residus, com bé prioritza la            

legislació europea. 
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2.3.3. Marc Legal sobre gestió de residus a nivell Autonòmic Balear. 

 

Per posar-nos en situació del marc legal a nivell insular, aquí hem elaborat una              

taula: 

 

A nivell Europeu A nivell Estatal A nivell Balear 

Directiva 2008/98/CE Pla Nacional Integrat   

de Residus  

Pla territorial Insular  

Estratègia temàtica  

sobre la prevenció i    

reciclatge de residus  

Llei 22/2011  Pla director sectorial   

per la gestió de    

residus no perillosos   

de Menorca  

Directiva 1999/31/CE    

Directiva 94/62/CE    

FIGURA 12: Marc Legal sobre Residus referent a Menorca. Elaboració pròpia a partir de dades               

del Boletín Oficial del Estado.) 

 

Tant a nivell estatal, autonòmic com local, els diferents organismes són           

responsables de diferents apartats en matèria de residus, a continuació mostrem les            

competències de cada un d’ells: 
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Nivell Estatal Nivell autonòmic Nivell Local 

Elaborar Pla  

Nacional en el marc    

de la gestió de    

residus. 

Elaborar programes  

de prevenció de   

residus. 

Recollida, transport i   

tractament de  

residus municipals 

Establir objectius  

mínims de reducció   

de la generació de    

residus. 

Control de la gestió i     

producció de  

residus. 

Elaborar plans de   

prevenció i gestió de    

residus pel seu àmbit    

territorial. 

Autoritzar i revisar   

trasllats de residus a    

altre països. 

Registre de la   

informació en  

producció i gestió de    

residus. 

Vigilància i inspecció,   

i la capacitat   

sancionadora en el   

seu àmbit. 

FIGURA 13: Taula del marc legal en matèria de residus que afecten la illa de Menorca en                 

relació a la Ley 22/2011. Elaboració pròpia a partir de dades del Boletín oficial del Estado. 

 

És competència dels consells insulars elaborar i aprovar un pla director sectorial dels             

residus no perillosos. Segons la Ley 2/2001, de 7 de Marzo, s'atribueix            

competències en matèria d'ordenació del territori als consells insulars. 

El present pla Director Sectorial, dóna solucions ambientals als residus urbans           

generats a Menorca, incloent a més, solucions per al tractament d'alguns residus            

assimilables als urbans, com podrien ser els fangs d'EDAR, residus de construcció i             

demolició, residus d'origen animal i voluminosos, entre d'altres, que necessitaven          

mesures urgents per millorar la seva gestió. 

 

Doncs, es redacta conjuntament per el Consell Insular de Menorca amb el Consorci             

per a la Gestió de Residus Sòlids Urbans de Menorca tot seguint els criteris del               

Parlament de les Illes Balears, el Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus               

No Perillosos de Menorca (PDR) per al període 2004-2012. Esmentar doncs que            
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aquest document es va aprovar el 2006 i que fins llavors no ha hagut cap nova                

revisió. 

El Pla Director inclou totes les etapes de la gestió integral de residus, des de la                

prevenció i minimització de residus en origen, passant per la recollida i tractament,             

on s'hi inclouen fites de percentatge de recollida selectiva, fins la seva valorització i              

disposició final en abocadors controlats. 

 

Ens agradaria comentar certs objectius del PDR, que deixaràn entreveure més           

endavant, les clares carències de la gestió de residus que es fa a l’aeroport de               

Menorca: 

 

Els percentatges objectiu de recollida selectiva per al 2012, en quan a la fracció RSU               

(residus sòlids urbans) haurien de ser un 70% matèria orgànica, un 80% paper i              

cartró, un 85% vidre i un 55% envasos lleugers. Amb això volem deixar clar que són                

els percentatges que hauríem de trobar d'aquests tipus de residus que s'han separat             

ja gràcies a una recollida selectiva enfront el 100% de residus de cada un d'aquests               

tipus. 

Els percentatges de valoració i disposició final haurien d'arribar a aquestes fites:            

segons el tipus de tractament, 28% el compostatge de Matèria orgànica recollida en             

origen, 36,4% en tractament mecànic-biològic, 40% en reciclatge i un 26% a            

abocadors controlats. 

Implantar sistemes de recollida selectiva específics en el sector comercial i hoteler,            

adaptats a les seves necessitats, tempos i característiques. 

Sensibilitzar i informar tots els agents implicats en la producció i la gestió de residus,               

especialment de la conveniència d'utilitzar compost com a adob. 

 

Aquests doncs, són alguns dels objectius que es marquen el full de ruta per              

aconseguir una gestió dels residus eficient i en equilibri amb el medi ambient. 

 

D'altra banda, esmentem que sobre el Pla Territorial Insular és una eina fonamental             

en matèria d'ordenació del territori, on es detallen aspectes bàsics sobre el camp de              

residus a la illa. 
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Els criteris bàsics en els RSU que volíem comentar són la reducció en origen, la               

reutilització i el reciclatge, on es fa especial èmfasi en la reducció en origen per tal                

d'evitar el tractament extern de residus. 

(Boletín Oficial del Estado (BOE) i base de dades del consorci de residus i energia               

de Menorca.) 

 

 

2.3.4. Instal·lacions de tractament de residus a Menorca. 

 

Ens agradaria explicar quines són les instal·lacions de tractaments de residus, per            

poder entendre que se'n fa d'aquest i posteriorment poder entendre la importància            

de que els residus sense classificar que són el 85% dels residus de l’aeroport, com               

explicarem més endavant, es classifiquin adequadament, o el que és el mateix, que             

l'aeroport s'impliqui més en fer que no es generin tants residus sense classificar. 

 

A continuació exposem les diferents instal·lacions de tractament de residus: 

 

- Deixalleries: Instal·lacions municipals orientades a la recepció de residus         

especials  en quantitats menors. 

 

- Tractament Biològic de la FORM: Plantes de compostatge de fangs de les            

EDAR i dels purins, tot en condicions òptimes per al seu compostatge            

adequat. 

 

- Plantes de Triatge: Tenen la finalitat de separar les fraccions recuperables           

combinant diverses tècniques i mesures de seguretat, del material que entra,           

preparant-les també per a la seva posterior reutilització o tractament. Els           

materials que no es poden reutilitzar es preparen per a ser transportats a             

tractaments finalistes, o més ben dit, abocadors. 

 

- Transvasament: Lloc intermedi de transvasament de residus entre la recollida          

i les plantes de gestió. L'objectiu d'aquestes és minimitzar els costos de            
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transport fins el destí final, optimitzar l'emmagatzematge, la compactació i          

conseqüentment el transport de gran capacitat. 

 

- Valorització energètica: Les instal·lacions de valorització energètica tenen la         

finalitat de transformar els residus en escòries, cendres i gasos, minimitzant la            

producció de contaminants i reduint el volum de residus. S'aconsegueix a dins            

una combustió controlada, d'on a més, s'aprofita el calor residual per generar            

electricitat. 

 

- Ecoparc: Té com a objectiu l'obtenció d'energia i adob a partir de la FORM.              

Per portar a terme aquest tractament ho fa en dos línies d'actuació: 

 

- Tractament de la fracció orgànica procedent de la recollida selectiva          

per obtenir un compost de qualitat. 

 

- Tractament de la fracció resta amb l'objectiu de: 

 

- Matèria orgànica per obtenir biogàs que posteriorment es pot         

aprofitar per a la generació d'energia elèctrica i també material          

digerit per produir compost. 

 

- Millorar les característiques i augmentar l'estabilitat de la fracció         

rebuig abans de la seva disposició final, reduint la humitat i la            

fermentabilitat de la matèria orgànica, tot reduint el volum. 

 

- Separar alguns materials susceptibles de ser valoritzats com el         

vidre, metall, plàstic, de la fracció resta. 

 

- Dipòsit controlat: Instal·lació del destí final de la fracció rebuig (fraccions no            

reciclables). Aquestes fraccions són dipositades de manera que no puguin ser           

una font de contaminants per l’entorn. Els residus es col·loquen uns sobre            

altres en un terreny prèviament impermeabilitzat, s'estenen en capes poc          
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espesses i es compacten per reduir-ne el volum. Després es cobreixen amb            

terra que elimina els olors, evita problemes sanitaris i permet emmagatzemar  

correctament els residus. 

 

El dipòsit controlat, no és la primera solució dins el model de gestió integrat de               

residus. Allà han d'anar els residus que ara per ara no podem minimitzar (evitar) o               

aprofitar (valoritzar). 

 

 

3. Justificació. 

 

Com bé indica el nom del nostre treball: ''Diagnosi ambiental de l’aeroport de             

Menorca. Propostes de millora en la gestió de residus a l’aeroport de Menorca. ''             

Nosaltres, presentem un treball tècnic per a la diagnosi ambiental de l’aeroport i ens              

centrarem en la gestió que se’n fa del flux de residus. Després d’analitzar també els               

fluxos d’aigua i energia hem resolt que el flux de residus és on podem incidir de                

manera més profunda i obtenir uns canvis substancials i quantificables amb la menor             

inversió econòmica.  

 

L'empresa d’Aena, qui s’encarrega de la gestió de l’aeroport, fa un anàlisi dels fluxos              

d'energia, aigua i residus, poc minuciós, tenint en compte el compromís que té             

l'empresa amb el medi ambient. Hem vist que es presenten les dades dels fluxos a               

nivell quantitatiu, moltes vegades en forma d’aproximacions, sense fer èmfasi en els            

molts aspectes a millorar. A més en cap moment es fa una valoració qualitativa de la                

gestió d'aquests fluxos, necessària per a la millora en la gestió d'aquests. 

 

A nivell de residus, hem observat com un elevat percentatge dels residus generats a              

l’aeroport són RSU sense classificar (el 85% aprox.). Això ens fa pensar que no              

s'estan aplicant polítiques efectives en quan a la recollida selectiva i a la             

conscienciació dels usuaris.  
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Si hi haguessin mesures per fer front a aquest problema, estarem reduint            

substancialment la petjada de carboni que es genera amb aquest flux. 

 

 

Creiem que el sector industrial i el de serveis, que conflueixen a l’aeroport, i més               

quan gestiona un volum tant gran de treballadors i passatgers en relació al que és la                

illa, ha de ser pioner en les millores ambientals que es puguin dur a terme, ja no                 

només perquè el seu impacte és molt significatiu, sinó que hauria de ser un exemple               

per la ciutadania i les institucions del territori. 

 

4. Objectius. 

 

 

Objectiu general 1: 

Anàlisi dels tres fluxos i tria del flux en el que podem incidir més dels tres i obtenir                  

millores significatives. 

 

Objectiu general 2:  

Millora significativa de la petjada de Carboni pel flux Residus. 

  

Objectius específics, del objectiu general 2:  

1-  Diagnosi del Vector Residus a l’aeroport, actualment. 

2- Caracterització qualitativa dels residus No-Classificats (Fracció Rebuig)        

de l’aeroport, tant de les instal·lacions com dels comerços. 

3- Generar un nou model, realment eficient, en la recollida selectiva de            

residus per la minimització de la fracció de rebuig. 

4- Saber quina petjada de Carboni s’estalviarà després de la nostre           

intervenció/proposta. 
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5. Metodologia. 

 

1. Per assolir l’objectiu: ‘’Diagnosi del Vector Residus a l’aeroport, actualment.’’ 

A partir de les dades de la Declaració Ambiental, de la informació proporcionada per              

l’administració de l’aeroport i de la nostre visita a les instal·lacions, efectuarem la             

diagnosi. 

 

2. Per assolir l’objectiu: ‘’ Caracterització qualitativa dels residus No-Classificats          

(fracció rebuig) de l’aeroport, tant de les instal·lacions com dels comerços.’’ 

 

- Efectuarem fotografies als cubells de residus. 

 

- Farem unes enquestes als comerços per arribar a conèixer aproximadament          

la composició dels residus de l’aeroport i quin és el que hi predomina. 

 

3. Per assolir l’objectiu: ‘’Generar un nou model, realment eficient, en la recollida             

selectiva de Residus per la minimització de la fracció de rebuig.’’ 

 

Alhora de fer la proposta de recollida selectiva, especificarem quins contenidors           

posarem, on els posarem i quines fraccions es recolliran, tant a les instal·lacions             

comunes, com a la zona de transferència, on s’emmagatzemen els residus fins a ser              

recollits per el gestor. 

 

Farem enquestes relacionades amb la gestió dels residus als comerços per saber i             

entendre millor les dinàmiques d’aquests alhora de fer servir la recollida selectiva de             

residus i la seva efectivitat, per després fer les propostes de millora tenint en compte               

les dades recopilades. 
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4. Per assolir l’objectiu: ‘’ Saber quin petjada de Carboni s'estalviarà després de la              

nostre intervenció/proposta.’’ 

 

Càlcul de la petjada de Carboni abans i després de la proposta de millora. 

 

6. Pla de Treball. 

A continuació, hem fet una aproximació de com està estructurada la realització del             

treball en funció del temps de realització. 

 

Mes de l’any 2018 Període del mes Feina realitzada 

Febrer 1ª quinzena Anàlisi de les dades prèvies. 

Febrer 2ª quinzena Anàlisi de les dades prèvies. 

Març 1ª quinzena Tria del vector residus d’entre els tres       

vectors (energia, aigua, residus) 

Març 2ª quinzena Anàlisi de les dades prèvies, amb el       

treball ja acotat. 

Abril 1ª quinzena Entrega del primer document (títol,     

índex, objectius, metodologia,   

programació de treball / Antecedents,     

bibliografia). 

Exposició de la primera defensa oral. 

Abril 2ª quinzena Preparació de la sortida de treball de       

camp. 

Maig 1ª quinzena Sortida del treball de camp Menorca. 

Maig 2ª quinzena Anàlisi de resultats. 

 
 
 



 
42 

Entrega del segon document (Afegint:     

Resultats, diagnosi, conclusions i    

esbós de les propostes de millora.) 

Exposició de la segona defensa oral. 

Juny 1ª quinzena Redacció definitiva de les propostes     

de millora. 

Revisió general del treball. 

Juny 2ª quinzena Entrega del document final. 

Exposició de la defensa final. 

 

 

7. Resultats 

 

En aquest punt del treball, mostrarem les dades obtingudes a partir de la recerca              

prèvia, com les dades obtingudes de la recerca feta in situ al mateix Aeroport de               

Menorca, on vam realitzar una estada entre els dies set de Maig a la nit fins el dia                  

deu de Maig també a la nit, quan vàrem retornar a la ciutat comtal. 

 

Començarem per explicar quina era la situació teòrica de l’aeroport sobre la gestió             

de residus, a partir de les dades de la declaració ambiental de l’aeroport i també a                

partir de les dades obtingudes a partir dels e-mails i les trucades amb l’Álvaro              

Hoyos, responsable de Medi Ambient de l’aeroport de Menorca.  

 

D’aquesta manera podrem mostrar com suposàvem trobar la gestió de residus.  

 

Després, mostrarem com hem trobat realment la gestió de residus de l’aeroport a             

partir de les dades que hem pogut recopilar de manera experimental al mateix             

aeroport. Explicarem alhora les dificultats i impediments que hem tingut a l’hora de             

realitzar aquesta recerca experimental de les dades. 
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Per últim, discutirem aquests resultats de manera objectiva, comparant la situació           

teòrica amb la situació real que hem trobat. D’aquesta manera podrem saber quines             

mancances té la gestió de residus del aeroport i com més endavant presentarem             

propostes de millora en aquest àmbit. 

 

7.1. Situació teòrica de la gestió de residus a  l’aeroport de Menorca (MAH). 

 

En aquest punt desglossarem tota la informació i les dades obtingudes a partir de la               

declaració ambiental del aeroport de Menorca del any 2016 i de l’informació i les              

dades obtingudes a partir dels correus electrònics i trucades telefòniques que hem            

intercanviat amb l’Álvaro Hoyos, responsable de Medi Ambient a l’aeroport de           

Menorca (MAH). 

 

L’objectiu d’aquest punt és generar un esquema que expliqui com se suposa que es              

gestionen els residus al MAH segons les dades obtingudes. 

Aquest esquema constarà de diversos punts, que enumerem a continuació i que            

posteriorment desglossarem, tot explicant i citant com i on hem obtingut les dades             

en qüestió.  

Els punts de l’esquema que expliquen la situació teòrica que esperàvem trobar al             

MAH són: 

 

- Diferents fraccions que es gestionen a l’aeroport de Maó i quantitats de cada. 

- Tipus de gestió que se’n fa de cada fracció dels residus. 

- Disposició dels contenidors de recollida i dels contenidors de residus a           

l’aeroport. 

 

Per últim mostrarem un esquema que explica quina és la situació teòrica que             

esperàvem trobar a l’aeroport de Menorca en l’àmbit de la gestió dels residus. 

 

Seguidament desglossarem cada un d’aquests punts de manera que mostrarem          

com i on hem trobat aquestes dades. 
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7.1.1. Diferents fraccions que es gestionen a l’aeroport de Maó i quantitats de             

cada. 

 

Aena ofereix a les declaracions ambientals, les dades sobre la gestió dels seus             

residus. Ara mateix hi ha penjades quatre declaracions ambientals dels anys 2013,            

2014, 2015 i 2016. La més actual, lògicament, és la del 2016, on es recullen les                

dades de les tres declaracions anteriors, per tant, hem trobat coherent analitzar i             

extreure les dades d’aquesta última declaració ambiental del any 2016. 

 

Segons la declaració ambiental, citem textualment: 

 

‘’Els residus generats a l'aeroport poden dividir-se en dos grans blocs, que són els              

residus perillosos (incloent els residus especials com piles, bateries) i els No            

perillosos. aquests últims són, per quantitat, els de major importància i, dins d'ells             

destaquen els residus valoritzables. 

Dins d'aquests residus valoritzables predominen per pes de material recuperat; els 

restes vegetals (poda), envasos de plàstic i el paper i el cartró, per darrere se situen                

el vidre i la ferralla. Una part d'aquest tipus de residus és generada pels passatgers, i                

una altra part és generada en l'activitat de les diferents empreses que treballen a              

l'aeroport. 

 

Aena SME, SA genera diversos tipus de residus perillosos en el manteniment de les              

seus vehicles i dels grups electrògens, així com altres associats al manteniment de             

les instal·lacions (per exemple la jardineria) o als serveis generals. Aquests residus            

perillosos es recullen de manera selectiva en contenidors convenienment etiquetats i           

són retirats per un gestor autoritzat. 

 

Els Residus no perillosos són retirats per un gestor autoritzat i en aquest passat any               

destaca la retirada de restes vegetals amb una mica més de 52.860 kg, aquestes              

restes són utilitzades a la planta de tractament insular per a la producció de              
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compost. Els RSU no classificats són enviats a l'abocador autoritzat gestionat per el             

consorci de residus insular.’’ 

FONT: Declaració ambiental del any 2016, d’Aena, sobre l’aeroport de Maó.  

 

 

Per tant, aquí tenim que: 

Hi ha dos tipus de residus en termes generals  

- Residus perillosos: piles, bateries de plom, làmpades fosforescents,         

envasos contaminats.. 

 

- Residus No perillosos, o també anomenats Residus Sòlids         

urbans (RSU). 

Dins d’aquests tenim una classificació segons si estàn classificats o no,           

és a dir, si estàn separats per fraccions, o no: 

 

- Residus sòlids assimilables (RSU assimilables): Paper i        

cartró, vidre, plàstic i envasos, restes de jardineria i ferralla          

metàl·lica. 

 

- Residus sòlids urbans NO classificats (RSU no        

classificats): Fracció de rebuig. 

 

Fins aquí trobem una classificació correcte i coherent amb els estàndards regulats            

per la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de             

Novembre de 2008. 

 

A partir del que exposarem a continuació, és on, fent el nostre anàlisi, comencem a               

sospitar que les dades de la declaració ambiental no estan calculades           

experimentalment, i que ja a primera vista, són una mica alarmants, ja que mostren              

una quantitat de RSU no classificats exageradament gran, que deixa entreveure que            

hi ha quelcom que no funciona adequadament en la gestió dels residus de  

l’ aeroport.  
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A continuació del text citat anteriorment de la declaració ambiental del 2016, es             

mostra una taula amb les quantitats en Tones de cada una de les fraccions              

esmentades i el que suposa en tant per cent del total.  

 

Les dos últimes columnes, mostren la unitat de tràfic (UAA- Unitat d’activitat            

aeroportuària, explicada anteriorment) i l’Indicador (Tones del residu/ unitat de          

tràfic.) que més endavant explicarem que significa i perquè la fan servir. 

 

A continuació, mostrarem la taula en qüestió i afegirem l’anàlisi conseqüent. 

 

 

 
FIGURA 14: Taula de quantitats de residus de cada fracció en la situació teòrica.  

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Declaració Ambiental 2016. 
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A continuació, mostrem la nota que es cita, just a sota de la taula anterior, en la                 

declaració ambiental del 2016 del aeroport de Maó: 

 

‘’Nota: les dades de generació de RSU s'han calculat en base a l'estudi realitzat per               

SSCC tenint en compte la mitjana de generació de la resta d'aeroports, de manera              

que s'estableix una quantitat de residus per passatger. 

Durant l'any 2015, s'adequa dit índex prenent com a base dins de l'estudi: total de               

residus sòlids urbans generats / total d'unitats de trànsit.’’ 

FONT: Declaració ambiental de l’any 2016, d’Aena sobre l’aeroport de Maó. 

 

Ara resumirem i sintetitzarem la informació aportada a la taula anterior i a la nota               

que es troba a sota, en la declaració ambiental del 2016 del aeroport de Maó. 

 

Bàsicament, el que hem d’extreure de la taula i de la nota, és que els RSU, tant els                  

destinats a valoritzar, és a dir, RSU assimilables, com els RSU no classificats que              

aniran a l’abocador, s’han calculat a partir d’aproximacions, comparant amb altres           

aeroports (no s’especifica quins, per tant, no hem pogut corroborar-ho.) i fent            

aquestes aproximacions a partir de la unitat de tràfic UAA, que com hem explicat              

anteriorment en la part dels antecedents, ens relaciona el nombre de passatgers i             

altres activitats aeroportuàries com el transport de mercaderies, de correu o tot el             

relacionat amb moviments d'aeronaus, des de les comercials amb passatgers a les            

aeronaus amb altres fins que el de transport de passatgers, com poden ser de              

mercaderies, de correu o avions privats. Amb aquesta unitat es treballa ja en la              

majoria d'aeroports, ja que dóna una idea més precisa i multi vectorial del que              

succeeix a l’aeroport. 

 

L’altre informació important que extraiem és, que aproximadament (en % en pes): 

- El 99% dels residus són RSU: 

- El  85% dels residus són RSU no classificats. 

- El 14% dels residus són RSU assimilables. 

- El 10% dels RSU assimilables són restes de Jardineria. 
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- El 4% dels RSU assimilables són la resta de fraccions de RSU            

assimilables (Vidre, paper i cartró, plàstic i envasos) 

- El 1 % dels residus són Residus no Perillosos. 

 

Si tenim en compte que tots els RSU estan calculats fent aproximacions, tenim que              

el 99% de les dades, són aproximacions amb altres aeroports, dels quals, no en              

tenim dades.  

 

La justificació que ens dóna l’Àlvaro Hoyos pel fet de no tenir dades dels RSU i pel                 

fet d’extreure’l a partir d’extrapolar dades d’altres aeroports, és que els diferents            

tipus de residus (diferents residus perillosos, restes de jardineria, fustes, paper i            

cartró, envasos, vidre, ferralla metàl·lica, tòners, ...) es tenen dades rebudes dels            

gestors de la recollida de contenidors de residus urbans, ja que la recollida la realitza               

l'ajuntament i al estar inclòs l'aeroport dins d'una ruta no pot oferir dades exclusives.  

 

Per plasmar aquesta dada en la declaració s'ha calculat com hem esmentat, d'acord             

amb estudis realitzats en altres aeroports per nombre de passatgers, sent en tot cas              

una estimació. 
FONT: Àlvaro Hoyos, responsable del departament de Medi Ambient del aeroport de Maó.             

Contacte personal. 

 

Per tant, després de aquesta informació, veiem que hi ha una incoherència entre la              

nota de la declaració ambiental, on s’explica que els RSU (els assimilables i els no               

classificats.) estàn calculats amb aproximacions comparant altres aeroports, i el que           

l’Àlvaro Hoyos ens explica en aquest e-mail, on explica que les dades de la part de                

RSU que sí s’han classificat són dades aportades per els gestors, és a dir, que s’han                

calculat experimentalment. 
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Per tant, segons la nota de la declaració ambiental, el 99% dels residus             

aproximadament, està feta amb aproximacions comparant d’altres aeroports, i         

segons l’Àlvaro Hoyos només els RSU no classificats, que representen el 85%            

aproximada i suposadament dels residus, estàn calculats per estimacions comparant          

amb d’altres aeroports. 

 

7.1.2. Tipus de gestió que se’n fa de cada fracció dels residus segons la              

situació teòrica. 

 

Segons el text que hem citat anteriorment, s’explica que una part d'aquest tipus de              

residus és generada pels passatgers, i una altra part és generada en l'activitat de les               

diferents empreses que treballen a l'aeroport. 

És a dir, que el que extraiem de la declaració ambiental, és que la recopilació i                

gestió és conjunta per els residus dels passatgers que la dels comerços i que per               

tant les dades del aeroport, inclouen els residus dels comerços 

 

Però després, al parlar amb l’Àlvaro Hoyos, ens trobem amb una incoherència, ja             

que ens explica, que els residus del aeroport tenen un gestor autoritzat del Consorci              

insular de residus, i que els residus generats pels comerços tenen gestors privats,             

com molt bé es consensua en els contractes entre Aena i els comerços, dels quals               

no hem pogut tenir accés i que per tant, no podem corroborar. 

 

Per tant tenim que l’Àlvaro Hoyos ens informa que els residus dels comerços es              

gestionen de manera privada i que cada empresa fa el que creu convenient amb ells               

sense sortir de unes clàusules ambientals que firmen amb Aena, de les quals no              

hem pogut tenir accés.  
FONT: Àlvaro Hoyos, responsable del departament de Medi Ambient del aeroport de Maó.             

Contacte personal. 
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D’altra banda se’ns explica a la Declaració Ambiental del 2016 que les dades són              

conjuntes per tots els residus, tant la dels passatgers, com la dels comerços, però no               

s'especifica en cap moment si la gestió també ho és, o no. 

 

El que sí que podem extreure doncs, és que se’n fa teòricament de cada fracció de                

residus que es genera l’aeroport: 

 

- Els residus perillosos són gestionats per un gestor autoritzat, referint-se al           

Consorci insular de residus, com es cita en la declaració ambiental del 2016: 

 

‘’ Aquests residus perillosos es recullen de manera selectiva en contenidors convenienment            

etiquetats i són retirats per un gestor autoritzat.’’ 

FONT: Declaració ambiental de l’any 2016, d’Aena sobre l’aeroport de Maó. 

 

 

- Els residus no perillosos, és a dir, els RSU assimilables i els RSU no              

classificats, són gestionats per un gestor autoritzat, referint-se al Consorci          

insular de residus, com es cita a a la declaració ambiental del 2016. 

 

‘’Els Residus no perillosos són retirats per un gestor autoritzat.’’ 

FONT: Declaració ambiental de l’any 2016, d’Aena sobre l’aeroport de Maó. 

 

 

7.1.3. Disposició dels contenidors de recollida i dels cubells de residus a            

l’aeroport en la situació teòrica. 

 

Sobre aquest punt, vam tenir poques dades sobre com estava la situació teòrica, a              

part de que eren molt ambigües, com podreu mostrar a continuació.  

Només podem fer referències al que l’Àlvaro Hoyos ens va explicar vía e-mail, ja que               

a la declaració ambiental no s’explica res sobre els contenidors de residus que hi ha               

disposats a l’aeroport. 
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Una de les preguntes que vam fer a l’Àlvaro Hoyos, la referent a aquest punt, és                

aquesta: 

 

“Podríeu proporcionar-nos si ho teniu, la localització de les papereres/contenidors i           

de les diferents fraccions, si hi ha, de dins de l'aeroport?” 

 

La seva resposta fou que a l'aeroport es segreguen els residus intentant el major              

grau de reciclatge possible, i amb gestors i transportistes autoritzats.  
FONT: Àlvaro Hoyos, responsable del departament de Medi Ambient de l’aeroport de Maó.             

Comunicació personal. 

 

 

Després de la negativa de respondre’ns al que li estem preguntant, vam veure que              

no havia voluntat de cedir-nos la informació necessària. 

 

Per tant, no teniem realment informació de com trobaríem els contenidors de residus             

dins de l’aeroport de Maó, però enteniem que si es segreguen els residus al              

aeroport, lògicament hauria contenidors segregats per l’aeroport.  

 

 

7.2. Situació real de la gestió de residus l’aeroport de Menorca (MAH). 

 

 

Després d’analitzar la situació teòrica de la distribució de les residus a l’aeroport,             

descriurem la situació en la que realment es troba la gestió dels residus, desprès de               

la nostra visita a les instal·lacions i les dades preses al treball de camp. 

 

És necessari dir, que la sortida de camp no l’hem pogut realitzar com volíem, ja que                

no se’ns ha deixat entrar a la zona restringida, per realitzar els punts que teníem               

pensats treballar, que explicarem a continuació. 
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El nostre pla de treball per obtenir una diagnosi de la situació real dels residus a                

l’aeroport, constava d’aquests punts, on aprofitarem per explicar com els          

impediments burocràtics d’Aena han afectat a la realització de cada un dels punts: 

 

- Entrevista amb el Tècnic de medi ambient, Àlvaro hoyos per entendre el            

funcionament global dels residus en més detall que el que es pot extreure de              

la declaració ambiental del 2016.  

 

En aquest apartat hem tingut dificultats a l’hora de concertar l’entrevista, ja            

que se’ns deia per part de l’Àlvaro que estava ‘’molt enfeinat’’ via trucada             

telefònica. 

 

Finalment no l’hem pogut realitzar, tot i que prèviament ens ha respost            

algunes de les preguntes que li vàrem fer via correu electrònic que ens van              

ajudar a generar la diagnosi de la situació teòrica que esperàvem trobar. 

 

 

- Un anàlisi de la distribució dels cubells de residus, els diferents tipus de             

cubells amb les diferents fraccions, les quantitat i el ratio de distribució. 

 

Aquesta part del treball l’hem realitzat amb èxit, tot i que al no tenir els               

permisos per entrar a les zones de passatgers, ho hem hagut de fer en el               

temps que teníem com a passatgers, abans d’agafar el vol de tornada, on és              

interessant explicar que eren les 21.00h del vespre passades. 

 

 

- Enquestes a realitzar a tots els comerços de l’interior de l’aeroport. 

 

En aquest apartat ens hem trobat amb l’impediment de que l’Àlvaro Hoyos            

per normes del aeroport ens explica que se’ns ha denegat l’entrada a la zona              

restringida on hi ha la majoria dels comerços, així com la realització de les              

mateixes enquestes.  
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Sobre el tema dels permisos també volem comentar el que el des de             

l’OBSAM (Observatori Socioambiental de Menorca), un cop ens havien         

denegat el accés a l’aeroport, ens va comentar era normal, i que el mateix              

OBSAM ja no treballa amb Aena degut a les complicacions que hi ha alhora              

d'accedir a les instal·lacions i obtenir permisos per a realitzar diferents           

investigacions. 
 

Creiem que després d’això, s’entén que haguem tingut tants impediments. 

A més, en aquest mail de l’OBSAM, se’ns proporciona una pàgina en format pdf,              

sobre les tarifes de Aena, 

A continuació es mostren els preus per realitzar enquestes: 

 

FIGURA 15: Taula de preus de Aena referents a fer enquestes per a diferents aeroports de                

l’estat Espanyol. FONT: Guía de tarifes 2017 d’Aena. 
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Com podem veure, els preus per fer enquestes, són com molt bé va dir l’OBSAM,               

desorbitats i innecessaris. 

 

A continuació seguim explicant el plà de treball que teníem pensat realitzar. 

 

 

- Caracterització qualitativa dels residus en els contenidors de residus. 

La primera idea va ser fer-la de manera quantitativa, però ja amb els tutors              

del treball vam comentar que no tindríem les instal·lacions adequades ni la            

formació en termes de seguretat i salut, que es demanen per poder realitzar             

aquestes caracteritzacions quantitatives. 

 

El nostre anàlisi qualitatiu dels contenidors de residus el mostrarem més           

endavant alhora d’explicar la disposició i tipus de contenidors de residus. 

 

- Anàlisi de la zona de transferència de residus i el seu funcionament. No hem              

pogut accedir-hi ja que la zona és d'accés restringit i se’ns ha negat l’accés. 

Un cop estàvem a l’aeroport, vam intentar aproparnos-hi però el personal de            

seguretat ens ho va impedir.  

  

 

Malgrat la situació teòrica que esperàvem trobar, a continuació descriurem els           

resultats obtinguts. Hem observat un model força diferent del que hem pogut            

extreure de la declaració ambiental del 2016 i del que l’Àlvaro Hoyos ens va explicar               

per correu electrònic, que són les dades amb les que hem generat anteriorment. 

 

A continuació farem un anàlisi de la situació real que hem trobat al aeroport, seguint               

els punts que hem fet servir per fer l’anàlisi de la situació teòrica que esperàvem               

trobar.  

Això facilitarà la posterior comparació de les dos situacions, la teòrica i la real que               

hem trobat.  
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Els punts que seguirem ara per fer l’anàlisi de la situació real són: 

- Diferents fraccions que es recullen i quantitats de cada. 

- Tipus de gestió que se’n fa de cada fracció dels residus. 

- Gestió i tractament de les diferents fraccions dels residus de l’aeroport. 

- Gestió i tractament de les diferents fraccions dels residus de l’activitat           

comercial de l'aeroport. 

- Disposició i tipologies dels contenidors de recollida i dels contenidors de           

residus a l’aeroport. 

 

 

Seguidament desglosarem cada un d’aquests punts de manera que mostrarem com           

hem trobat cada una de les dades. 

 

 

7.2.1. Diferents fraccions que es recullen i quantitats de cada en la situació real              

de l’aeroport de Maó. 

 

A la pràctica hem vist que a l’aeroport de Menorca hi ha els cubells per separar les                 

diferents fraccions de la residus, com mostrarem en un punt posterior dins d’aquest             

apartat, però el seu ús és minoritari i la senyalització no és l’adequada. Tot això               

sumat a la mala gestió, que també desglossarem posteriorment, per part d’Aena, en             

termes de disposició de cubells fraccionat, fa que a la pràctica les fraccions             

separades siguin mínimes i la part majoritària sigui el rebuig.  

 

Pel que fa a les quantitats de residus al no poder realitzar la caracterització              

quantitativa no tenim dades exactes de quina quantitat de cada fracció es genera             

diàriament, per així poder fer una aproximació de la generació de residus anual. 

 

També com hem explicat anteriorment, no es tenen dades empíriques de les            

quantitats de residus que es generen, ni de les fraccions de residus assimilables ni              

la fracció rebuig.  
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També és interessant per aquest punt, comentar que com molt bé hem mostrat             

abans, se suposa que teòricament es recullen les diferents fraccions, però com            

demostrarem a continuació en els següents punts, aquesta informació no és verídica            

i tots els residus no perillosos (tant els RSU assimilables com els RSU no              

classificats) acaben sent fracció rebuig (RSU no classificats) i no es separen per             

diferents fraccions. 

 

 

7.2.2. Tipus de gestió que se’n fa de cada fracció dels residus, en la situació               

real de l’aeroport de Maó. 

 

Vist que havia incoherències en la situació teòrica de l’aeroport, en referència a si es               

gestionaven conjunta o separadament els residus dels comerços com els dels           

passatgers, en aquest apartat de la situació real, hem preferit separar-ho en dos             

subapartats perquè sigui més entenedora la gestió que es fa dels residus dels             

comerços, com la dels passatgers, recollida en els cubells de residus distribuïts per             

l’aeroport, 

 

Per tant els punts que conformen aquest apartat són: 

 

- Gestió i tractament de les diferents fraccions dels residus de l’aeroport. 

 

- Gestió i tractament de les diferents fraccions dels residus de l’activitat           

comercial de l'aeroport. 

 

A continuació desglossarem cada un d’aquests punts. 
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7.2.3. Gestió i tractament de les diferents fraccions dels residus en la situació             

real de l’aeroport de Maó. 

 

Els residus de l’interior de la terminal de l’aeroport les gestiona Aena, com bé es               

descriu a la declaració ambiental. 

 

Pel que fa a les diferents fraccions que es recullen a les instal·lacions de l'aeroport               

per on passen els passatgers, no hi ha recollida selectiva, com bé mostrarem en el               

punt següent, i tots els residus recollits en els diferents cubells de residus, van a               

parar a l’estació de transferència que hi ha sota la planta zero, on hi ha una                

quinzena de contenidors de rebuig. 

 

Va ser difícil arribar a aquesta zona, ja que estava restringida, però tot i així vam                

poder llençar una foto, on no s’aprecia del tot bé, però es veu com tots els                

contenidors de residus de la zona de transferència són de rebuig, sense cap             

contenidor per fraccions, disposats l'un al costat de l’altre. 

 
FIGURA 16 : Fotografia de la zona de transferència dels residus de l’aeroport de MAH. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Aquests residus, que són tots de fracció rebuig, els recull l’ajuntament i se’ls endú al               

dipòsit controlat de l’Àrea de gestió de residus Es Milà II. 
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7.2.4. Gestió i tractament de les diferents fraccions dels residus de l’activitat            

comercial en la situació real de l’aeroport de Maó. 

 

Respecte a la part comercial de l’aeroport, primerament hem d’explicar que hem            

tingut dificultats a l’hora parlar amb la majoria de comerços perquè no ens volien              

atendre, degut a les hores en les que vam poder accedir a la zona de passatgers,                

com a passatgers, ja que estàvem esperant el vol de tornada el dijous 10 de maig de                 

2018 a les 21.00h del vespre. 

 

S'entén que no se’ns volgués facilitar la informació degut a dos factors importants: 

 

- No teníem el permís d’Aena per ser allà fent enquestes i conseqüentment, no             

teníem les acreditacions necessàries. 

 

- Eren les 21.00h del vespre i els comerços estaven recollint, o ja ho havien fet,               

i molts dels responsables dels comerços no eren allà per donar permís als             

treballadors per respondre les preguntes. 

 

 Dit això, hem acabat parlant amb sis dels vint-i-tres comerços. 

 

Les enquestes que volíem fer a les botigues, les vam dividir en dos grups: 

 

- Enquestes per bars i restaurants. 

 

- Enquestes per a botigues. 

 

 

L’objectiu de fer aquestes enquestes, eren: 

 

- Saber quins tipus de residus  generaven els diferents establiments. 
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- De quina manera fraccionaven els residus i quines quantitats         

generaven de cada fracció. 

 

-  Quina gestió se’n fa de cada fracció. 

 

També vam fer preguntes referents a la vaixella que utilitzen en el cas de bars i                

restaurants i d’altres preguntes referents a les bosses de plàstic o cartró que es              

donen a l’hora d’entregar els productes que comercien o els envasos i embalatges             

que es fan servir. 

 

A continuació, mostrem una llista dels establiments que hi ha a l’aeroport i             

posteriorment explicarem les enquestes que hem pogut realitzar a sis dels vint-i-tres            

comerços que es troben al aeroport. 

 

En aquesta llista, s’especifica quins establiments ens han respost, a algunes de les             

preguntes, que estan a continuació. 

 

 

Diferents establiments i botigues de l’aeroport: 

 

Alimentació : 

- Divers 

- Sibarium  

- Tuttifruti 

 

Cura personal : 

 

- Ibizaaloe 

 

Duty free : 

 

- Express duty free 

 
 
 

http://www.aena.es/ca/aeroport-menorca/diversterminalplanta-2.html?p=1445430430926
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- Menorca duty free - (Ens va respondre a algunes preguntes). 

 

Farmàcia -  (Ens va respondre a algunes preguntes). 

 

Moda i complements : 

 

- From Menorca - (Ens va respondre a algunes preguntes).  

- Jaime Mascaró.  

- Sunglass Hut. 

- Xop Menorca. 

 

Joieria i rellotgeria: 

 

- Vidal i vidal. 

 

Prensa i botigues de convivència: 

 

- Divers. 

- News&Books. 

 

Diferents bars, restaurant i cafeteries a l’aeroport: 

 

Cafeteries i menjar per emportar: 

 

- Breadway. 

- Cafe Pans. 

- Caffè di Fiore - (Ens va respondre a algunes preguntes). 

- Coffee Republic. 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.aena.es/ca/aeroport-menorca/from-menorcaterminalplanta-2.html?p=1445430447824
http://www.aena.es/ca/aeroport-menorca/diversterminalplanta-2.html?p=1445430447873
http://www.aena.es/ca/aeroport-menorca/breadwayterminalplanta-2.html?p=1445430449146
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Restaurants : 

- Ribs. 

Cerveseria, vins i tapes: 

- Dehesa Santa María - (Ens va respondre a algunes preguntes). 

- Gambrinus - (Ens va respondre a algunes preguntes). 

- Paulaner. 

 

 

Enquesta botigues: 

1- Feu un control de la quantitat diària/setmanal/mensual de residus que           

genereu per les diferents fraccions? 

- No tenim resposta de cap establiment. 

En cas afirmatiu quines són aquestes quantitats i tipologia de residus generats            

a diari? 

- No tenim resposta de cap establiment. 

En cas negatiu ens podeu fer una aproximació: 

- Farmàcia: Cada tres o quatre dies, gasten una bossa petita (10L) de fracció             

rebuig. 

Aquesta fracció rebuig ens expliquen que són plàstics i cartrons. 

- Dutty Free:  Cada dia gasten unes tres bosses grans (50L) de fracció rebuig. 

Aquesta fracció rebuig ens expliquen que són plàstics i cartrons. 

- From Menorca: Gasten una bossa de plàstic petita (10L) de fracció rebuig al             

dia, que llencen a les mateixes papereres que hi ha per dins de l'aeroport. 

Aquesta fracció rebuig ens expliquen que són plàstics i cartrons. 

 

2- Separeu les diferents fraccions en l’origen? 

- Farmàcia: Sí, en cartró i rebuig. Però la farmacèutica no confía pas en que              

realment es recullin com a fraccions separades.  

- Dutty free: No, són conscients de que només generen dos fraccions diferents,            

embolcalls de plàstic i capses de cartró, però ho recullen tot conjuntament en             

forma de fracció rebuig. 

 
 
 

http://www.aena.es/ca/aeroport-menorca/dehesa-santa-mariaterminalplanta-2.html?p=1445430449327
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3- Doneu bosses de plàstic o paper als clients, després d’adquirir un producte             

a la tenda? 

- No tenim resposta de cap establiment. 

4- Sabeu quantitat de bosses de plàstic/ paper que gasteu semanalment? 

- No tenim resposta de cap establiment. 

 

 

Enquesta Alimentació: 

 

1- Feu un control de la quantitat diària/setmanal/mensual de residus que           

genereu per les diferents fraccions? 

- No tenim resposta de cap establiment. 

En cas afirmatiu quines són aquestes quantitats i tipologia de residus generats            

a diari? 

- No tenim resposta de cap establiment. 

En cas negatiu ens podeu fer una aproximació 

- No tenim resposta de cap establiment. 

2- Quin tipus de producte veneu i quin tipus d’embolcalls/recipients es fa            

servir (d’un sol ús, reutilitzable) ? 

- Dehesa Santa Maria: Alimentació en embolcalls/envasos i recipients de         

plàstic i cartró. 

- Caffe di fiore:  Alimentació en bosses de paper. 

- Gambrinus:  Alimentació en embolcalls/envasos de paper i plàstic. 

3- Quin tipus de coberteria proporcioneu als clients (d’un sol ús, metàlica) ? 

- Dehesa de Santa Maria: Coberteria de plàstic. 

- Caffe di fiore:  Coberteria de plàstic i plats de paper. 

- Gambrinus:  Coberteria de paper. 

4- Separeu les diferents fraccions en l’origen ? 

- No tenim resposta de cap establiment. 

5- Disposeu de contenidors de brossa segregats accessibles pels clients?  

- Dehesa de Santa Maria:  No. Tot va a un cubell de fracció de rebuig. 

- Caffe di fiore:   No. Tot va a un cubell de fracció de rebuig. 
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- Gambrinus:   No. Tot va a un cubell de fracció de rebuig. 

 

6- Sabeu quantitat de bosses de plàstic/ paper que gasteu semanalment? 

- No tenim resposta de cap establiment. 

 

 

 

A mode de resum, tenint en compte els objectius d’aquestes enquestes, les            

conclusions que vam poder extreure amb les poques que vam fer, sis de vint-i-tres              

comerços,  són les que exposem a continuació:  

 

 

- Es generen diferents tipus de residus en el conjunt de botigues com podíem             

suposar:  

 

- Paper i cartró junt amb embalatges plàstics a les botigues on no            

s’ofereix alimentació. 

 

- Paper i cartró, envasos i plàstics, vidre i residus orgànics als bars i             

restaurants. 

 

 

- Ninguna de les botigues, ni les de alimentació ni les que no ofereixen             

alimentació, fraccionen els seus residus, ni donen la oportunitat de fer-ho als            

seus usuaris, ja que totes les botigues manquen de fraccionament dels seus            

cubells de residus. 

 

No tenen cap mena de control sobre la quantitat de residus que generen, ni              

de les diferents fraccions, que al no separar-les, evidentment no se’n poden            

tenir dades.  
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Per tant la conclusió és que només es genera fracció de rebuig als comerços i               

establiments de l’aeroport, però, si es separés en l’origen, tindrien altres           

fraccions com paper i cartró, envasos i plàstics i matèria orgànica. 

 

- Aquesta fracció rebuig generada als comerços i establiments, al final del dia,            

va a parar a la zona de transferència de l’aeroport, on només hi ha              

contenidors de la fracció  rebuig. 

 

Una altre dada curiosa és que la botiga de souvenirs ‘’From Menorca’’, ens va              

explicar que només generen una bossa de residus al dia, majoritàriament           

formada per embalatges de plàstic i cartró i que la llencen al cubell de residus               

que hi ha al costat del seu establiment, que com no, és de rebuig. 

 

En la majoria d’establiments s’ofereixen bosses de plàstic per endur-se els seus            

productes als usuaris i tots els establiments de menjar ofereixen coberts i vaixella de              

paper i cartró, tot i que igualment, van a parar tots els cubells de fracció resta que hi                  

ha als propis comerços o als establiments. 

 

 

 

7.3. Disposició i tipologies dels contenidors de recollida i dels cubells de            

residus en la situació real a l’aeroport de Maó. 

 

Primer de tot començarem explicant les diferents tipologies de cubells de residus, ja             

que, com veureu a continuació, no estàn ni ben diferenciats, ni s’estàn utilitzant             

segons la fracció que els determina. 

 

Més endavant mostrarem quina disposició tenen aquests diferents tipus de cubells           

de residus. 
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7.3.1. Tipologies de cubells de residus utilitzats a l’aeroport de Maó. 

 

A continuació, explicarem quins tipus de cubells de residus hi ha disposats a             

l'aeroport, i farem una crítica a la senyalització i a l’utilització d’aquests, que després              

al apartat següent sumarem a una crítica a la seva disposició espaial dins de              

l'aeroport. 

 

Tipologies de cubells de residus utilitzats a l’aeroport de Maó: 

 

 

- Cubell de residus utilitzada per la fracció rebuig a la zona interior de les               

diferents plantes.  

 

Correspon al cubell de residus que es veu a l’esquerra en la fotografia que tenim a                

continuació: 

 

  
FIGURA 17 : Diferents tipus de cubells de residus que hi ha a l’aeroport. 

FONT:  Elaboració pròpia. 

 

- Cubell de residus amb doble entrada per paper i envasos. 
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Curiosament, els residus van a parar a la mateixa bossa, ja que en aquest              

cubell amb capacitat per dues bosses de residus, només hi ha una, i així ho               

hem trobat en totes els cubells d’aquest tipus. 

 

Correspon al cubell de residus que trobem a la dreta de la fotografía mostrada              

just anteriorment. 

 

Aquí mostrem una fotografia on es pot veure com en un cubell que té la               

possibilitat de segregar els residus en dos fraccions, s’està utilitzant la           

mateixa bossa i per tant els residus no es segreguen i van tots a la mateixa                

fracció. 

 

 

 
FIGURA  18: Diferents tipus de cubells de residus que hi ha al aeroport. 

FONT: Elaboració pròpia. 
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- Un altre tipus de cubell de residus per a la fracció rebuig, utilitzada a l’exterior de la                  

terminal de mida més petita que la primera: 

 
FIGURA 19 : Diferents tipus de cubells de residus que hi ha a l’aeroport. 

FONT:  Elaboració pròpia. 

 

 

 

 

 

 

- Pels lavabos tenim un tipus diferent de cubell de residus de la fracció de rebuig,                

amb tapa.  
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FIGURA 20 : Diferents tipus de cubells de residus que hi ha a l’aeroport.FONT: Elaboració               

pròpia. 

 

 

 

 

- Pel que fa a les fraccions separades tenim cubells de residus petits i cilíndrics: 

 

 

 
FIGURA 21  : Diferents tipus de cubells de residus que hi ha al aeroport. 

FONT: Elaboració pròpia. 

 

Volem comentar sobre aquesta tipologia de cubells de residus, els que estan            

destinats a les diferents fraccions de envasos i plàstics, paper i cartró i orgànic, que               

la senyalització que mostra als usuaris, quina fracció està destinada a aquest cubell,             

no és clara, ja que:  

 

- Només hi ha un símbol a una de les bandes del cubell de residus. 

 

- El símbol és molt petit. 

 

- Molts cops el símbol està disposat de cara a la paret, esdevenint totalment             

inútil a la vista dels usuaris. 
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7.3.2. Caracterització qualitativa dels cubells de residus disposats a l’aeroport. 

 

La caracterització qualitativa que vam realitzar a les instal·lacions aeroportuàries,          

està basada en els residus que ens hem trobat en el moment de prendre les               

fotografies dels cubells de residus, la majoria estaven bastant buits en el moment de              

l’estudi. 

 

Dit això, observem a continuació que majoritàriament tenim molts residus de           

plàstics, seguidament residus de paper i residus plàstics amb poca part d’orgànica            

com ja era d’esperar.  
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FIGURA 22: Fotografíes de la caracterització qualitativa dels diferents cubells de residus que             

hi ha a l’aeroport. FONT: Elaboració pròpia. 

 

 

Cal destacar d’aquesta caracterització qualitativa que s’observa com la majoria de           

residus que hi ha als cubells, formen part de fraccions que s’haguessin pogut             

separar en l’origen enlloc de anar a parar a un cubell que s’utilitza de rebuig. 
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7.3.3. Distribució dels cubells de residus utilitzats a l’aeroport de Maó. 

 

 

L’aeroport de Menorca consta de tres plantes: 

 

-  La planta zero,  d’arribades. 

 

- La planta 1, de sortides, on trobem les portes d’embarcament de les diferents              

aerolínies. 

 

- La planta 2 on hi trobem el control de seguretat i l'accés a la zona restringida,                 

destinada a l’espera dels passatgers. 

 

 

En les tres plantes hi ha cubells de residus amb una distribució diferent segons el               

tipus d’usuari al que està destinat i que explicarem ordenadament planta per planta a              

continuació. 

 

Planta zero. Disposició i tipologies dels contenidors de recollida i dels cubells            

de residus, en la situació real de l’aeroport de Maó. 

 

Pel que fa a la planta zero, veiem com hi ha una bona distribució dels cubells de                 

residus, pel que fa a la quantitat d’aquestes.  

 

- Disposa d’un total de 27 cubells de residus repartides de la següent manera.  

 

- A l’interior de la terminal tenim un total de 13 cubells de residus             

separats en 4 tipologies: 

 

- 3 cubells de residus de la fracció de rebuig a l’únic lavabo de la              

planta. 
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- 4 de paper,  

 

- 1 cubell de residus de fracció d’envasos i plàstics. 

 

-  5 cubells d’orgànica.  

 

- A l’exterior tenim un total de 14 cubells de residus, tots de fracció             

rebuig 

. 

- 5 cubells de residus de rebuig les portes de sortida de la            

terminal  

 

- 9 cubells de residus de rebuig la zona de pàrquing.  

 

 

Tenim així que el ràtio de cubells de residus de fracció paper respecte dels de               

fracció rebuig per aquesta planta és de 17/4, per tant: 

 

- Disposem d’un cubell de recollida selectiva per fracció de cartró i paper per             

cada 4,25 cubells de residus de fracció rebuig. 

  

De cubell de residus de fracció envasos i plàstics, tenim un ràtio de 17/1 és a dir:  

 

- Disposem d’un cubell de recollida selectiva per fracció d’envasos per cada            

17 de rebuig. 

 

De cubells de residus de fracció orgànica, respecte als de fracció rebuig, tenim un              

ràtio de 17/5, és a dir: 

 

- Disposem d’un cubell de recollida selectiva de fracció orgànica, per cada 3,4            

de fracció rebuig. 
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FIGURA 23 : Mapa interior de la terminal amb les diferents fraccions de la residus, planta baixa                 

arribades de l’aeroport MAH. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels mapes d’Aena MAH. 

 

Planta 1. Disposició i tipologies dels contenidors de recollida i dels           

contenidors de residus, en la situació real de l’aeroport de Maó. 

 

 

Pel que fa a la planta 1, veiem com igualment hi ha una bona distribució de les                 

papereres pel que fa a la quantitat d’aquestes excepte a l’exterior on hi falten a les                

portes de sortida i sobretot a la zona de pícnic que consta de quatre taules grans on                 

no em trobat cap residus .  

 

- Disposa d’un total de 27 cubells de residus repartides de la següent manera.  

 

- A l’interior de la terminal tenim un total de 25 cubells separats en: 

- 3  de rebuig a l’únic lavabo de la planta. 

 

- 15 de rebuig. 
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- 5 de recollida conjunta de paper/plàstic.  

 

- 1 d’envasos. 

 

- 1 de paper. 

 

- A l’exterior tenim un total de 2 cubells de rebuig que es troben a una               

de les portes de sortida de la planta. 

 

Tenim així que la ràtio de cubells de paper així com les d’envasos respecte de les de                 

rebuig per aquesta planta de 20/1 per tant  

 

- Disposem d’una paperera de recollida selectiva per cada 20 brosses de           

rebuig.  

 

 

La ràtio de les brosses de rebuig respecte a les de paper i cartró/plàstic és de 20/5,                 

per tant:  

- Disposem d’un cubell de residus d’aquest tipus de recollida binària per cada            

4 de rebuig. 
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FIGURA 24 :Mapa interior de la terminal amb les diferents fraccions de la residus, planta 1                

sortides de l’aeroport MAH. 

 Font: Elaboració pròpia a partir dels mapes d’Aena MAH. 

 

 

També volem comentar que a la planta 1, on es troba la secció de sortides, a                

l’exterior del edifici, hi ha una zona de pícnic amb quatre taules grans on no hi hem                 

observat cap cubell de residus.  

 

 

Planta 2. Disposició i tipologies dels contenidors de recollida i dels           

contenidors de residus, en la situació real de l’aeroport de Maó. 

 

 

 

Pel que fa a la planta 2 (zona restringida) , veiem com igualment hi ha una bona                 

distribució de les cubells de residus pel que fa a la quantitat d’aquestes. 

 

- Disposa d’un total de 38 cubells residus repartides de la següent manera: 
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- 35 cubells de residus de rebuig. 

 

- 3 cubells de residus de paper / plàstic. 

 

Tenim així que el ràtio de les brosses de paper/plàstic respecte les de rebuig per               

aquesta planta de 35/3 per tant: 

 

- Disposem d’un cubell de residus de recollida selectiva de paper/plàstic per           

cada 11,6 brosses de rebuig. 

 

 

 

 
FIGURA 25: Mapa interior de la terminal amb les diferents fraccions de la residus, planta 2                

zona restringida de l’aeroport MAH. Font: Elaboració pròpia a partir dels mapes d’Aena MAH. 
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Per tant les conclusions que extraiem d’aquest apartat de tipologies i distribució dels             

cubells de residus que s’utilitzen a l’aeroport, són:  

 

 

- Hi ha una distribució uniforme dels cubells de residus en quan a la quantitat              

per la superfície que tenim. 

 

- La distribució dels cubells de residus, segons les fraccions que els           

determinen, és heterogènia i manca de sentit de la utilitat, ja que: 

 

- Hi ha cubells de residus de certes fraccions disposats a una planta i a              

altres no. 

 

- Hi ha cubells de residus de certes fraccions que no apareixen en            

alguna de les plantes. 

 

- Hi ha zones plenes de cubells de residus d’un tipus però d’altres on no              

hi ha cap. 

 

 

- La ràtio entre els cubells de residus de les diferents fraccions respecte dels             

cubells de residus de fracció rebuig, és sempre desigual i no equitativa. 

 

- Com hem dit en l’apartat anterior, els cubells de residus de les diferents             

fraccions, no s’estan utilitzant segons la fracció que els determina.  

Per tant, manquen d’utilitat. 
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7.4. Discussió dels resultats. Taula comparativa entre la situació teòrica i la            

situació real de l’aeroport de Maó. 

 

Un cop analitzades en detall, la situació teòrica i la situació real de l’aeroport,              

s’intueix que hi ha certes diferències significatives, i que per tant, el que esperàvem              

trobar a l’aeroport, segons les dades publicades per Aena, no concorda amb el que              

després hem pogut observar i constatar en el treball de camp, tot i tenir un seguit                

d’impediments importants que ens han impossibilitat fer un anàlisi més exhaustiu.  

 

Podem afirmar doncs, que existeixen diferències clares entre les dos situacions, que            

mostrem a continuació en aquesta taula. 

 

Ítem d’anàlisi. Situació teòrica. Situació real. 

Diferents fraccions que 

es gestionen a 

l’aeroport de Maó i 

quantitats de cada. 

-Residus perillosos. 

 

-Residus no perillosos: 

 

      -RSU assimilables. 

 

      -RSU no classificats. 

 

 

 

 

-No es separen les 

diferents fraccions de 

cartró i paper, envasos i 

plàstic, vidre i orgànica, 

sinó que es tira tot com a 

fracció rebuig.  

 

-Les quantitats de cada 

residu no les hem pogut 

calcular, degut a que no 

hem realitzat la 

caracterització 

quantitativa. 

 

-No hem pogut corroborar 
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que es gestionin els 

residus perillosos, ni dins 

dels RSU assimilables les 

restes de jardineria. 

Tipus de gestió que 

se’n fa de cada fracció 

dels residus. 

-Residus perillosos- 

Gestor autoritzat 

(Ajuntament). 

 

 

-RSU assimilables: 

Gestor autoritzat 

(Ajuntament). 

 

 

-RSU no classificats: 

Gestor autoritzat 

(Ajuntament). 

 

 

 

 

-Residus perillosos: No 

tenim dades. 

 

 

- No hi ha diferents 

fraccions dins dels RSU 

assimilables, i es 

converteixen tots a RSU 

no classificats, que es 

recullen per l’Ajuntament, 

com a fracció rebuig. 

 

 

Gestió i tractament de 

les diferents fraccions 

dels residus de 

l’aeroport. 

Recollida per un gestor 

autoritzat: Ajuntament. 

-Recollida per un gestor 

autoritzat: Ajuntament. 

Gestió i tractament de 

les diferents fraccions 

dels residus de 

Incoherència en les 

dades: 

 

-Declaració ambiental: 

- Recollida per un gestor 

autoritzat: Ajuntament. 
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l’activitat comercial de 

l’aeroport. 

Gestió conjunta dels 

residus. 

 

-Àlvaro Hoyos : Gestió 

dels residus independent 

entre els comerços i 

l’aeroport. 

Disposició dels 

contenidors de recollida 

i dels contenidors de 

residus a l’aeroport. 

-Distribució uniforme i 

homogènia dels cubells 

de residus separats per 

les diferents fraccions. 

- Cubells de residus 

repartits uniformement.  

 

-Distribució heterogènia 

dels diferents cubells 

separats per fraccions. 

 

-No hi ha separació real 

per fraccions, ja que tots 

els cubells s’utilitzen com 

a fracció rebuig. 

 

 

FIGURA 26: Comparació entre l’anàlisi de la situació teòrica i la situació real de l’aeroport.  

FONT: Elaboració pròpia. 
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7.5. Conclusions sobre l’anàlisi de resultats. 

 

Un cop fet l’anàlisi de la situació teòrica del aeroport de Maó, el de la situació real i la                   

comparació entre ambdós anàlisi, podem extreure unes conclusions clares que          

descriurem a continuació. 

 

Hi ha un seguit de mancances que generen certes problemàtiques en la gestió dels              

residus a l’aeroport de Menorca, que agruparem en dos diferents àmbits, les            

mancances administratives i les referents a les pròpies infraestructures. A          

continuació desglossarem cada una de les conclusions dins dels seus àmbits: 

 

 

Mancances administratives: 

 

- No hi ha un control de les dades reals en l’àmbit de la gestió de residus. Les                 

dades sobre fraccions i quantitats de residus que es generen a l'aeroport, es             

generen fent aproximacions i estimacions d’altres aeroports, dels quals no          

tenim ni coneixement per constatar aquests càlculs. 

Per tant, aquestes dades, no són fiables, ni significatives. 

Les úniques dades que se suposa, ja que no ho hem pogut constatar, que sí               

que es generen fent càlculs empírics, són les referents als residus perillosos i             

dins de les de residus no perillosos, les restes de jardineria. 

 

- Les dades que hi ha publicades no concorden amb les que hem pogut             

recopilar en el treball de camp. 

 

 

Mancances d’infraestructura:  

 

- A la zona de transferència, on es recullen els residus de tot l’aeroport (els dels               

comerços inclosos) no hi ha un fraccionament, i per tant impossibilita la            

recollida selectiva. 
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- No hi ha fraccionament en l’origen, ni en les zones comunes ni en els              

comerços.  

 

Aquesta manca de fraccionament, és degut a una distribució mol heterogènia  

dels cubells de recollida de residus, les ràtios molt grans de contenidors de             

recollida de residus de fracció rebuig respecte els d’altres fraccions i que els             

cubells de recollida de residus d’aquestes fraccions (paper i cartró, plàstics,           

vidre i orgànica) no estan ben senyalitzats i per tant, perden la utilitat. 

 

Les úniques fraccions que es recullen selectivament en l’origen, són les que            

es generen en accions puntuals concretes, com són els residus perillosos           

(bateries de plom, fosforescents, etc) i les restes de jardineria. 

 

Degut també a la mancança infrastructural sobre el fraccionament de la zona            

de transferència de residus, arribem a la conclusió de que totes les fraccions             

que es poden separar, envasos i plàstic, paper i cartró, vidre i fracció             

orgànica, es recullen totes com a fracció residu en la pròpia zona de             

transferència, per tant, encara que les mancances de fraccionament en les           

zones comunes i els comerços es veiessin cobertes, si a la zona de             

transferència de residus no hi ha un fraccionament real, alhora de endur-se            

els residus el gestor, tampoc serviria de res, ja que acaben tots al contenidor              

de fracció rebuig. 
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8. Propostes de millora. 

 

Un cop hem vist com existeixen forces mancances administratives i d’infraestructura,           

que generen problemàtiques en la gestió eficient i més sostenible dels residus, a             

continuació plantejem unes propostes per millorar-les.  

També les agruparem en dos àmbits diferenciats, l’àmbit administratiu i el referent a             

les pròpies infraestructures. 

Ara enumerarem les propostes de millora en cada àmbit per després desglossar            

cada una de les mesures concretes que a cada una de les millores. 

 

Propostes de millora en l’àmbit administratiu per a una gestió més eficient dels             

residus: 

 

- Conseguir un control de les dades basades en càlculs empírics, realitzats           

regularment. 

 

Propostes de millora en l’àmbit de les pròpies infraestructures, per a una gestió més              

eficient dels residus: 

 

- Fraccionar la recollida de residus de tot l’aeroport en la zona de transferència             

de residus. 

 

- Fraccionar la recollida en l’origen de residus dins de les instal·lacions           

comunes i a les portes dels comerços. 

 

 

 

Anirem desglosant cada una de les mesures concretes que proposem per dur a             

terme per a cada una de les propostes de millora, ordenades com hem esmentat just               

anteriorment. 
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8.1. Propostes de millora en l’àmbit administratiu, per a una gestió més eficient             

dels residus. 

 

- Conseguir un control de les dades, basades en càlculs empírics, realitzats           

regularment. 

 

En la gestió dels residus, com en la gestió de la majoria d’aspectes ambientals, cal               

un control real de les dades per al seguiment de la gestió, el control d’aquesta i la                 

realització de possibles millores. 

Per tant, nosaltres proposem un seguit de pautes senzilles a seguir per a poder              

assolir aquest control de dades. 

 

Les dades de les quals s’ha de tenir un control en aquest cas, són les de les                 

diferents fraccions que es poden recollir a l’aeroport i les quantitats de cada una              

d’elles.  

 

Per això, proposem un mètode de càlcul de les quantitats, mitjançant aproximacions,            

però, aquestes aproximacions que proposem , són més properes a la realitat que les              

aproximacions que s'estan realitzant actualment, que recordem, es basen en          

comparar les dades de les quantitats de residus en relació a la quantitat de              

passatgers d’altres aeroports, amb les dades de passatgers de l’aeroport de Maó i             

calculant aquestes quantitats de cada fracció, de manera proporcional a les dels            

altres aeroports. 

 

Aquestes aproximacions sobre les quantitats que es generen de cada fracció, les            

realitzarem de manera senzilla, a partir de les densitats de cada una de les diferents               

fraccions que es recullen. 

 

Les densitats que mostrarem a continuació, són referents als diferents sòlids urbans            

que es poden recollir a les instal·lacions comunes i als comerços de l’aeroport de              

Menorca. 
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No hem inclòs a la taula els residus perillosos, que ja tenen un gestor que calcula les                 

quantitats. 

Les dades sobre les diferents densitats per a les diferents fraccions, les hem             

recopilat a partir d’un estudi sobre el potencial econòmic de la valorització dels             

residus sòlids urbans que es va fer a la Universitat Cooperativa de Colombia (UCC),              

l’any 2000. 

 

 

TIPUS DE FRACCIÓ DE RSU DENSITAT DEL TIPUS DE FRACCIÓ     

(kg/m3) 

Rebuig 190 

Orgànica 268 

Envasos i plàstics 65 

Paper i cartró 50 

Vidre 260 

Restes de Jardineria 105 

Ferralla metàl·lica 350 

FIGURA 27: Densitats de cada fracció de residus. 

FONT: Potencial Económico de los Residuos Sólidos Municipales. UCC. (Neiva, 2000) 

 

Un cop tenim això, generem la fórmula que ens ajudarà a aproximar quina quantitat              

de residus tenim de cada fracció: 
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Tenint en compte que s’ha de fer una declaració ambiental anual i que no cal               

calcular les quantitats de les diferents fraccions cada dia que es recullin residus a la               

zona de tranferència, la nostre proposta consta de dos passos: 

 

- 1. Contabilitzar quants contenidors s’enduen de cada fracció durant l’any. 

 

- 2. Aplicar aquesta fórmula a l’hora de generar dades per a la declaració             

ambiental. 

 

Per al primer pas, només s’ha de generar una taula on el gestor quan passi a recollir                 

els contenidors, apunti quants hi ha de cada fracció, inclús pot apuntar            

aproximacions com quarts i mitjos contenidors. 

 

Després, per al segon pas, només s’haurà de sumar aquestes xifres de número de              

contenidors que el gestor s’endú al llarg de l’any i aplicar la fòrmula tants cops com                

diferents fraccions tinguem i utilitzant les dades de densitat aportades anteriorment. 

D’aquesta manera, alhora de generar les dades sobre les quantitats de residus,            

només s’haurà de fer unes senzilles operacions a les dades, que s’han anat             

recopilant al llarg de l’any apuntant el número de contenidors que s’enduen de cada              

fracció. 
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8.2. Propostes de millora en l’àmbit de les pròpies infraestructures, per a una             

gestió més eficient dels residus.  

 

- Fraccionar la recollida de residus de tot l’aeroport en la zona de transferència             

de residus. 

 

 

Aquesta mesura és determinant perquè la mesura que explicarem a continuació,           

referent a fraccionar en l’origen els residus, sigui efectiva i acabi donant un resultat              

positiu en la gestió segregada de residus, ja que, si separem en fraccions al origen               

però després, alhora d’emmagatzemar-los abans de ser gestionats, no els seguim           

fraccionant i acaben sent rebuig, el nostre objectiu de gestionar-los el més            

eficientment possible, no es compleix. 

 

Com hem mostrat en la diagnosi de la situació real, la zona de transferència, manca               

de contenidors per a les diferents fraccions, conseqüentment, tots els residus           

acaban al abocador ja que es recullen com a fracció rebuig, quan en canvi, podrien               

gestionar-se adequadament. 

 

La nostre mesura doncs, és que es sol·liciti al Consorci de residus urbans i energia               

de Menorca, amb el que Aena hi té contacte directe, els contenidors adients per a               

cada fracció, o simplement que es senyalitzi els que ja hi ha amb les diferents               

fraccions.  

 

A més, les quantitats de contenidors necessàries per a cada fracció, pot ser que              

vagin variant en el temps, doncs només s’hauràn de canviar aquestes quantitats de             

contenidors de cada fracció utilitzant les senyalitzacions. 

 

Tenint en compte que havia al voltant de 10 contenidors a la zona de transferència,               

proposem que hagi també 10 contenidors, però de les diferents fraccions: 
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- 4 contenidors de fracció rebuig. 

- 2 contenidors de fracció envasos i plàstics. 

- 2 contenidors de fracció paper. 

- 1 contenidor de fracció vidre. 

- 1 contenidor de fracció orgànica. 

 

 

- Fraccionar la recollida en l’origen de residus dins de les instal·lacions           

comunes i a les portes dels comerços. 

 

Aquesta millora i les mesures que proposarem per duur-les a terme, sorgeixen de             

les mancances en la falta de fraccionament dels residus en l’origen en les             

instal·lacions comunes. 

 

Que provenen de certes deficiències en la distribució dels cubells de recollida, ja que              

tot i estar uniformement repartits, ja que la quantitat de cubells que hi ha, respecte la                

superfície de les zones comunes, és suficient, les ràtios entre els cubells de les              

diferents fraccions són desiguals i no equitatives, i això ens porta a tenir una              

distribució heterògenia i que manca de sentit de la utilitat, ja que: 

 

- Els cubells de residus de les diferents fraccions, no s’estan utilitzant segons la             

fracció que els determina.  

 

- Hi ha cubells de residus de certes fraccions disposats a una planta i a altres               

no. 

 

- Hi ha cubells de residus de certes fraccions que no apareixen en alguna de              

les plantes. 

 

- Hi ha zones plenes de cubells de residus d’un tipus però d’altres on no hi ha                

cap. 
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Per tant, dins d’aquesta millora, proposarem diferents mesures per a diferents           

àmbits d’actuació, concretament, proposarem quins cubells de recollida hem de          

posar, en quina ràtio i de quina manera s’haurien de distribuir. 

 

Recordem que la majoria de residus que vàrem trobar a la caracterització qualitativa             

dels cubells de recollida de residus, de les instal·lacions comunes, eren els de doble              

segregació de paper i cartró i plàstics i els de fracció rebuig.  

És per això, que creiem que els cubells de recollida més útils, són els que segreguin                

aquestes tres fraccions, paper, plàstics i rebuig. 

 

Els cubells de recollida de residus que proposem posar, són els que Aena ja utilitza               

oficialment, ja que entenem que al ja ser els cubells oficials d’Aena, ja ha de tenir un                 

distribuidor oficial amb qui gestiona la demanda de cubells, de la qual no tenim              

informació disponible, per tant, com veurem a continuació, només s’han de demanar            

cubells al distribuidor dels que ja Aena disposa, si els solicita. 

 

Recordem també, que els cubells de segregació de paper i cartró i plàstics,no             

s’estaven utilitzant de manera adequada, ja que s’utilitzava la mateixa bossa per            

recollir el paper i el cartró junt amb el plàstic, per tant, a la praxis, no s’estava                 

segregant cap residu. 

  

Per tant, és molt important que s’utilitzin dues bosses diferents en els cubells de              

plàstic i paper i cartró. 

 

Creiem que per reduir significativament la quantitats de fracció, és tan senzill com             

augmentar la ràtio de cubells de fraccionament, ja que, si predisposes els mitjans             

per a que es segregui, els usuaris, ho fan. 

 

És per això que proposem un model de distribució, basat en dos criteris: 

 

 
 
 



 
90 

- Conseguir una ràtio de 3 cubells de fraccionament de paper, cartró i plàstic,             

per a cada 1 cubell de rebuig. 

 

- Els cubells de vidre i rebuig (recordem que són petits, ja que les quantitats              

d’aquestes fraccions que es recullen, són petites..) disposats davant dels bars           

i restaurants, ja que són els únics llocs on es poden consumir productes que              

generin aquesta fracció. 

 

Ara proposem una distribució per a cada una de les plantes del aeroport, i              

explicarem quin són els canvis en les ràtios i què s’hauria de substituir. 

 

Distribució proposta a la planta zero: 

 

Disposa d’un total de 27 cubells de residus repartits entre l’exterior i l’interior, dels              

quals, 14 són de rebuig i la resta de diferents fraccions, que ni s’estàn utilitzant com                

a tal, ni són adequades les senyalitzacions, ni lògica la seva distribució com             

comentàvem a la diagnosi.  

 

Aquests 14 de rebuig i 13 de diferents fraccions, els hem de convertir (segons la               

nostre ràtio proposta 3/1) en 7 cubells de rebuig i 20 de paper i cartró, ja que la                  

distribució és uniforme en quan a quantitat/superfície, no creiem que hagi d’haver-hi            

més número absolut de cubells en aquella planta. 

 

Per tant: 

- S’haurien de retirar 7 cubells de rebuig i afegir 20 cubells de segregació de              

paper i cartró i plàstics, a part de retirar els de les altres fraccions. 

- Com que hi ha una cafeteria, el Caffe di Fiore, en aquella planta, proposem              

redistribuïr un cubell de vidre i un de orgànica, devant d’aquest restaurant. 

 

La nostre proposta de distribució, és la següent: 
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FIGURA 28: Mapa interior de la terminal amb la distribució de cubells proposada, planta 0,               

arribades de l’aeroport MAH. 

FONT: Elaboració pròpia a partir dels mapes d’Aena MAH. 
 

 

Distribució proposta a la planta 1: 

 

Disposa de 27 cubells de residus, repartits entre l’interior i l’exterior, dels quals, 20              

són de rebuig i 7 de diferents fraccions, que ni s’estàn utilitzant com a tal, ni són                 

adequades les senyalitzacions, ni lògica la seva distribució com comentàvem a la            

diagnosi.  

 

Segons la nostre ràtio proposta de 3/1 de paper i cartró i plàstics respecte rebuig,               

hem de subsituïr 13 dels 20 de rebuig, per 13 dels cubells dobles de paper i cartró i                  

plàstic, afegir-ne 2 més d’aquest tipus i tots els de les altres fraccions retirar-los i               

substiruir-los per un de vidre i un de orgànic que els disposarem a la porta de la                 

cerveseria Gambrinus.  
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D’aquesta manera tindrem 13 de paper i cartró, 7 de rebuig, 1 de vidre i 1 de                 

orgànic. Adequant-se a la ràtio proposta de 3/1 de paper i cartró i plàstics respecte               

els de rebuig. 

 

Per tant: 

- Substituirem 13 de rebuig per 13 de segragació doble de paper i cartró i              

plàstics. 

- Substituir els dos de fraccions separades de envasos i paper, per un de vidre i               

un de orgànic, que aniràn davant de la cerveseria Gambrinus. 

 

 

La nostre proposta de distribució, és la següent: 

 

 
FIGURA 29: Mapa interior de la terminal amb la distribució de cubells proposada, planta 1,               

sortides de l’aeroport MAH. 

FONT: Elaboració pròpia a partir dels mapes d’Aena MAH. 
 

 

 

 

 
 
 



 
93 

 

Distribució proposta planta 2: 

 

Disposem de 38 cubells, dels quals 35 són de rebuig i 3 de segregació doble de                

paper i cartró i plàstics. No disposem de cap cubell de vidre ni orgànic. 

 

En aquesta planta, simplement, haurem de substituir d’aquests 35 de rebuig, 25 per             

paper i cartró i plàstic, de tal manera tindrem 10 de rebuig i 28 de paper i cartró, que                   

s’adequa a la ràtio proposta de 3/1 de paper i cartró i plàstic respecte el rebuig. 

A més, afegirem un de vidre i un d’orgànic davant de cada comerç de restauració,               

com són el Cafe pans, el Coffe Republic, les cerveseries Paulaner i Dehesa de              

Santa Maria  i  el restaurant Ribs. 

 

Per tant:  

- Substituir 25 de 35 de rebuig que hi ha, per 25 de paper i cartró i plàstics. 

- Afegir 5 de vidre i 5 de orgànic. 

 
FIGURA 30: Mapa interior de la terminal amb la distribució de cubells proposada, planta 2,               

sortides de l’aeroport MAH.  

FONT: Elaboració pròpia a partir de mapes d’Aena MAH. 
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Per tant, el còmput general de canvis que s’han de dur a terme per a seguir                

aquestes mesures correctores, són: 

 

- Substituir 45 cubells de fracció rebuig per als de segregació doble de            

fraccions paper i cartró i plàstics. Aquests però, han de tindre dues bosses             

separades, sinó no serveix de res.  

- Afegir o redistribuir 7 contenidors de vidre i orgànic davant dels comerços de             

restauració. 

- Distribuir aquests cubells de manera uniforme, seguint els exemples que          

nosaltres proposem. 
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9. Pressupost. 

 

A la següent taula es mostren les despeses del projecte. Aplicant un 5% sobre el               

total per altres costos no previstos. 

 

 
FIGURA 31: Taula del pressupost del treball. 

FONT: Elaboració pròpia. 
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10. Petjada de carboni que s'estalviaria aplicant les propostes de millora.  

 

Finalment, prenent com a base les accions de les propostes de millora, utilitzarem             

l’indicador ambiental conegut com la petjada de carboni per reflectir les tones de             

carboni equivalent que es deixaran d'emetre a l’atmosfera si s’assolissin les millores            

proposades. 

 

Per realitzar el càlcul de la petjada de carboni, agafarem unes dades de rebuig               

hipotètiques per l’any de l’elaboració d’aquest projecte (2018) de 500 Tn de rebuig,             

basant-nos en les dades la generació de rebuig dels últims quatre anys, publicades             

a les declaracions ambientals d’Aena, tot i que s’hagin fet amb aproximacions, i             

calcularem les tones de carboni que s’emetrien sense cap separació.  

Seguidament calcularem quantes tones no s’emetrien, si es separés en fraccions           

aquests residus de rebuig. Quantifiquem les separacions que es poden arribar a            

assolir en el futur, aplicant les mesures correctives proposades, com a separació no             

òptima, en cas de separar un 25% del rebuig total per fraccions, una separació mitja               

per al cas d’assolir una separació del 50% i una separació òptima per al cas en que                 

aconseguíssim que es separès per fraccions un 75% total del rebuig. 

 

Tenint en compte que la major part dels residus trobats a la caracterització             

qualitativa realitzada in situ eren de paper (40%) i plàstics (60%), basarem els             

càlculs de la separació del rebuig en aquestes dos fraccions. 

 

El factor d’emissió que utilitzarem a continuació contempla totes i cadascunes de les             

emissions unitàries en cada etapa del procés de gestió de cada fracció de residu. 

 

Les etapes contemplades per a totes les fraccions de residus són:

  

- Recollida dels residus i transport a la primera planta de tractament o destí             

final  
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- Gestió en plantes de recuperació i triatge. 

 

- Tractament en plantes de tractament final i eliminació definitiva dels residus. 

 

-  Tractament de la fracció resta i la matèria orgànica (FORM) a través de: 

 

- Digestió anaeròbia 

 

- Compostatge o Valorització energètica a través de la incineració de          

residus o Eliminació a través de la deposició controlada. 

 

 
Figura 32  : Factor d’emissió de GEH segons el tipus de fracció de residu.  

FONT : Gencat.cat residus 

 

 

A continuació, tenim la taula on s'especifiquen les dades que utilitzarem per fer el              

càlcul de la petjada de carboni que estalviaríem amb les nostres propostes de             

millora. 

 
 
 



 
98 

 

Figura 33  :Taula per al càlcul de la petjada de carboni.  

FONT: Elaboració pròpia. 

 

A continuació tenim les fórmules que utilitzarem: 
 

= Tones de carbonig d envasos X  Factor d emissió envasos (gCo2 equivalent / kg residus)  / 1.000.000K ′ ′   

= Tones de carbonig paper X  Factor d emissió paper  (gCo2 equivalent / kg residus)  / 1.000.000K ′   

 

Sumarem els resultats per obtenir les tones de carboni totals provinents dels residus             

generats. 

 

Per tant, com bé hem dit amb anterioritat, si les millores proposades al projecte              

s’apliquen, podem obtenir diferents graus d’eficiència en la separació del rebuig en            

fraccions i per cada una d’aquestes fraccions, les tones de carboni equivalent que             

s’emetran. 
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Figura 34: Emissions de carboni equivalent en tones en funció del grau de separació de la                

fracció rebuig assolida. 

FONT: Elaboració pròpia. 

 

 

Com podem veure al gràfic si no se separa res de la fracció rebuig s’emeten 312,35                

Tones de carboni equivalent. En canvi si amb les millores proposades assolim un             

25% de la separació (en paper i envasos) de la fracció rebuig, s’emetran 246,09              

tones de carboni equivalent. Per un 50% de separació s’emetran 179,82 tones. I per              

un màxim hipotètic del 75% de la separació s’emetran un total de 113,56 tones. 

 

Prenent com a valor mitjà i suposant que assolirà un 50% de reducció de la fracció                

de rebuig a les instal·lacions de la terminal de l’aeroport de Menorca, després             

d’haver aplicat les mesures correctores del projecte, estarem estalviant l’emissió de           

ni més ni menys que 132,53 tones de carboni anuals.  

Aquesta xifra suposa la no emissió de gairebé la meitat de tones de carboni              

respecte, les 312,35 del total. Cal afegir, que representa més de tres vegades             

l’estalvi que l’aeroport va aconseguir al 2016 amb la instal·lació fotovoltaica del            

pàrquing de llarga estada P-2, amb un valor de 41,56 tones de carboni. (Declaració              

ambiental 2016) 
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http://www.caib.es/govern/index.do?lang=ca 

 

http://www.aemet.es/ca/portada 

 

 
 
 

http://www.obsam.cat/
http://www.obsam.cat/treballs-estudiants/pdf/TFG2014-04-CAL-memoria.pdf
http://www.obsam.cat/indicadors/sectors-economics/turisme/oferta-turistica/evolucio-allotjament-turistic-menorca-1983-2013.pdf
http://www.obsam.cat/indicadors/sectors-economics/turisme/oferta-turistica/evolucio-allotjament-turistic-menorca-1983-2013.pdf
http://www.cime.es/
http://www.cime.es/OrgansGovern/Servei.aspx?ID=10021
http://cartografia.cime.es/
https://www.boe.es/
http://www.aena.es/ca/aeroport-menorca/index.html
http://www.aena.es/csee/Satellite?Language=CA_CT&ca=MAH&pagename=cartografia&ps=e&utm_source=Web%2BAeropuerto&utm_medium=banner&utm_campaign=MAH-Banner%2BCartografia
http://www.aena.es/csee/Satellite?Language=CA_CT&ca=MAH&pagename=cartografia&ps=e&utm_source=Web%2BAeropuerto&utm_medium=banner&utm_campaign=MAH-Banner%2BCartografia
http://www.aena.es/csee/Satellite?Language=CA_CT&ca=MAH&pagename=cartografia&ps=e&utm_source=Web%2BAeropuerto&utm_medium=banner&utm_campaign=MAH-Banner%2BCartografia
http://www.aena.es/csee/Satellite?Language=CA_CT&ca=MAH&pagename=cartografia&ps=e&utm_source=Web%2BAeropuerto&utm_medium=banner&utm_campaign=MAH-Banner%2BCartografia
http://residus.gencat.cat/ca/inici
http://www.riemenorca.org/
http://www.caib.es/govern/index.do?lang=ca
http://www.aemet.es/ca/portada
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https://www.weather-es.com/es/espana/ciudadela-de-menorca-clima 
 
 
https://www.google.es/search?q=temperaturas+medias+anuales+menorca&client=sa
fari&rls=en&dcr=0&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjjr8DW1ofaAhWFaRQKHZp2
BKgQ_AUICSgA&biw=1120&bih=649&dpr=2 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/12/21/companias/1513881077_170680.h
tml 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.weather-es.com/es/espana/ciudadela-de-menorca-clima
https://www.google.es/search?q=temperaturas+medias+anuales+menorca&client=safari&rls=en&dcr=0&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjjr8DW1ofaAhWFaRQKHZp2BKgQ_AUICSgA&biw=1120&bih=649&dpr=2
https://www.google.es/search?q=temperaturas+medias+anuales+menorca&client=safari&rls=en&dcr=0&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjjr8DW1ofaAhWFaRQKHZp2BKgQ_AUICSgA&biw=1120&bih=649&dpr=2
https://www.google.es/search?q=temperaturas+medias+anuales+menorca&client=safari&rls=en&dcr=0&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjjr8DW1ofaAhWFaRQKHZp2BKgQ_AUICSgA&biw=1120&bih=649&dpr=2
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/12/21/companias/1513881077_170680.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/12/21/companias/1513881077_170680.html
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